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PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 
 
Local: Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto 
Rua Diogo de Vasconcelos, 328 – Pilar 
Ouro Preto (MG) 
 
 
31 de maio (sexta-feira) 
 
Sessão 1 do GT História do Jornalismo 
Coordenação: Igor Sacramento (UFRJ) e Letícia Matheus 
(UERJ) 
31 de maio (sexta-feira) – 09h às 13h 
Sala C9 e Sala C7 
 
Sessão 1 do GT História da Publicidade e da Comunicação 
Institucional 
Coordenação: Maria Angela Pavan (UFRN) 
31 de maio (sexta-feira) – 08h30 às 12h30 
Sala C6 
 
Sessão 1 do GT História da Mídia Digital 
Coordenação: Sandra Rúbia da Silva (UFSM) 
31 de maio (sexta-feira) – 08h às 12h30 
Sala C5 
 
Sessão 1 do GT História da Mídia Impressa 
Coordenação: José Ferreira Júnior (UFMA) 
31 de maio (sexta-feira) – 08h às 12h 
Sala C8 
 
Sessão 1 do GT História da Mídia Sonora 
Coordenação: Valci Zuculoto (UFSC) 
31 de maio (sexta-feira) – 09h às 12h30 
Sala C4 
 
Sessão 1 do GT História da Mídia Audiovisual e Visual 
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Coordenação: Ana Paula Goulart (UFRJ) e Christina Musse 
(UFJF) 
31 de maio (sexta-feira) – 09h às 12h 
Salas M1, M2, M3 e M4 
 
 
Sessão 1 do GT História da Mídia Alternativa 
Coordenação: Karina Janz Woitowicz (UEPG) 
31 de maio (sexta-feira) – 08h30 às 12h30 
Sala C3 
 
Sessão 1 do GT Historiografia da Mídia 
Coordenação: Silvana Louzada (UFF) 
31 de maio (sexta-feira) – 08h às 12h30 
Sala C2 
 
31 de maio (sexta-feira) 
 
Sessão 2 do GT História do Jornalismo 
Coordenação: Igor Sacramento (UFRJ) e Letícia Matheus 
(UERJ) 
31 de maio (sexta-feira) – 14 às 16h 
Sala C9 e Sala C7 
 
Sessão 2 do GT História da Publicidade e da Comunicação 
Institucional 
Coordenação: Maria Angela Pavan (UFRN) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h30 às 16h 
Sala C6 
 
Sessão 2 do GT História da Mídia Digital 
Coordenação: Sandra Rúbia da Silva (UFSM) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h30 às 16h 
Sala C5 
 
Sessão 2 do GT História da Mídia Impressa 
Coordenação: José Ferreira Júnior (UFMA) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h às 16h 
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Sala C8 
 
Sessão 2 do GT História da Mídia Sonora 
Coordenação: Valci Zuculoto (UFSC) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h30 às 16h 
Sala C4 
 
Sessão 2 do GT História da Mídia Audiovisual e Visual 
Coordenação: Ana Paula Goulart (UFRJ) e Christina Musse 
(UFJF) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h às 16h 
Salas M1, M2, M3 e M4 
 
Sessão 2 do GT História da Mídia Alternativa 
Coordenação: Karina Janz Woitowicz (UEPG) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h30 às 16h 
Sala C3 
 
Sessão 2 do GT Historiografia da Mídia 
Coordenação: Silvana Louzada (UFF) 
31 de maio (sexta-feira) – 13h30 às 16h 
Sala C2 
 
1º de junho (sábado) 
 
Sessão 3 do GT História do Jornalismo 
Coordenação: Igor Sacramento (UFRJ) e Letícia Matheus 
(UERJ) 
1º de junho (sábado) – 9h às 12h 
Sala C9 e Sala C7 
 
Sessão 3 do GT História da Publicidade e da Comunicação 
Institucional 
Coordenação: Maria Angela Pavan (UFRN) 
1º de junho (sábado) – 08h30 às 13h 
Sala C6 
 
Sessão 3 do GT História da Mídia Digital 
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Coordenação: Sandra Rúbia da Silva (UFSM) 
1º de junho (sábado) – 08h às 12h  
Sala C5 
 
 
 
Sessão 3 do GT História da Mídia Impressa 
Coordenação: José Ferreira Júnior (UFMA) 
1º de junho (sábado) – 08h30 às 12h 
Sala C8 
 
Sessão 3 do GT História da Mídia Sonora 
Coordenação: Valci Zuculoto (UFSC) 
1º de junho (sábado) – 08h às 12h 
Sala C4 
 
Sessão 3 do GT História da Mídia Audiovisual e Visual 
Coordenação: Ana Paula Goulart (UFRJ) e Christina Musse 
(UFJF) 
1º de junho (sábado) – 9h às 12h 
Salas M1, M2 e M3 
 
Sessão 3 do GT História da Mídia Alternativa 
Coordenação: Karina Janz Woitowicz (UEPG) 
1º de junho (sábado) – 08h às 13h 
Sala C3 
 
Sessão 3 do GT Historiografia da Mídia 
Coordenação: Silvana Louzada (UFF) 
1º de junho (sábado) – 08h às 12h 
Sala C2 
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Grupos de Trabalho – Sumário 
 
 
 
História do Jornalismo – p. 06 
 
História da Publicidade e da Comunicação Institucional – 
p. 51 
 
História da Mídia Digital – p. 80 
 
História da Mídia Impressa – p. 103 
 
História da Mídia Sonora – p. 137 
 
História da Mídia Audiovisual e Visual – p. 168 
 
História da Mídia Alternativa – p. 224 
 
Historiografia da Mídia – p. 252 
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Grupo de Trabalho: História do Jornalismo 

 
Coordenação: Igor Sacramento (UFRJ) e Letícia Matheus 
(UERJ) 
 
Sessão 1 
 
Sala C9 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
9h às 13h 
 
Mesa: O JORNALISMO NA POLÍTICA, A POLÍTICA NO 
JORNALISMO  
 
Mediador: Igor Sacramento 
 
1) “O amigo incondicional de todos os governos”: a 
trajetória de João Lage em O Paiz nos primeiros anos da 
República  
 
Marcio de Souza Castilho (UFF) 
 
O artigo tem o objetivo de examinar a trajetória do português 
João de Souza Lage, diretor-proprietário do jornal O Paiz 
(1903-1925), que manteve estreitas relações com o poder 
político nas duas primeiras décadas do século XX no Brasil. 
Ao mesmo tempo, entender os significados simbólicos nas 
disputas travadas no campo discursivo com o jornalista 
Edmundo Bittencourt, do Correio da Manhã. Buscamos 
identificar essas relações no contexto de transformações na 
sociedade brasileira após a Proclamação da República, 
quando a linguagem impressa adquire novas funções e o 
jornalista assume papel preponderante como intermediário 
privilegiado entre o público e os acontecimentos. Ao lado de 
outros jornais, O Paiz, sob o comando de João Lage, 
contribuiu para o primeiro momento de desenvolvimento da 
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imprensa brasileira ao levar para as suas páginas as 
mudanças industriais por que passaria a sociedade no início 
do século XX. 
Palavras-chave: Jornalismo; Identidade; Memória; Poder 
 
2) Jornalismo como poder regional: Os desafios 
históricos para a consolidação de um soft power de 
agências de notícias na América Latina 
 
Ariane C.S. Gervásio (TV UFMG /Minas Gerais) 
 
A editoria internacional tem práticas e critérios de 
noticiabilidade próprios, intimamente ligados à relação 
espaço-temporal de determinado acontecimento ao redor do 
globo. Para as empresas de comunicação, o custo elevado 
para manter correspondentes e enviados no exterior, leva à 
utilização frequente de agências de notícias como principal 
fonte de informação, atuando de forma rápida, eficaz e 
econômica. Grande parte dessas agências está concentrada 
em países desenvolvidos, que por questões históricas e 
econômicas, detêm cerca de 80% do mercado internacional 
de notícias e, ao mesmo tempo, transmitem mundo afora 
notícias selecionadas e produzidas a partir do ponto de vista 
de seu país de origem. Tal abordagem faz com que as 
agências atuem como poder brando, ou soft power, dos 
países desenvolvidos. Longe dos centros de poder, a América 
Latina e Caribe colecionam tentativas históricas de formação 
de uma agência de notícias supranacional, a exemplo da Latin 
(1970- 75) e Ulan (2011 - ), como tentativas de expressão, 
domínio de divulgação e informação regional, tendo como 
ponto de vista suas particularidades. O presente artigo busca 
identificar os desafios que a união supranacional de agências 
de notícias na América Latina e Caribe para a consolidação 
de um soft power regional e de oposição aos conglomerados 
de informação dos centros de poder global. 
Palavras-chave: poder, América Latina, jornalismo, 
internacional. 
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3) Mídia brasileira e piauiense: a construção do 
imaginário coletivo durante a ditadura militar 
 
Pryscila Silva; Pablo Pinheiro; Dérek Sthéfano; Ana Regina 
Rêgo (UFPI) 
 
O presente artigo faz um levantamento sobre como a mídia 
brasileira e piauiense durante o regime militar, período 
compreendido entre 1964 e 1985, e neste apanhado histórico 
serão apresentados aspectos do crescimento do setor da 
comunicação em meio à repressão e censura. É abordado 
como este crescimento aliado a outros fatores políticos e 
econômicos ajudaram na construção e consolidação de um 
imaginário coletivo acerca do regime da época. Dentro disso 
trabalha-se a relação entre mídia e estado, como fator 
fundamental para o entendimento desse processo no qual são 
expostos aspectos da implantação da TV Globo (Brasil) e TV 
Clube (Piauí), como um paralelo entre as situações, que às 
vezes se apresentam tão diferentes, mas ao mesmo tempo 
tem semelhanças pontuas. Também abordamos outros meios 
de comunicação importantes dentro desse processo, como 
jornais, revistas, publicações alternativas e rádio.  
Palavras-chave: Ditadura Militar; Mídia; Memória, 
Comunicação 
 
4) “Dos combatentes, aos jornalistas, aos combatentes: a 
cobertura da imprensa brasileira conta a história da 
guerra no século XX 
 
Vanessa Pedro (USP) 
 
O texto jornalístico é o lugar da interpretação da guerra. Tanto 
os conflitos ocorridos em território brasileiro quanto daqueles 
realizados em outros países e contados para o público local. 
Analisando desde relatos da Guerra do Paraguai, ocorrida no 
século XIX, até a Guerra do Iraque, que teve início em 2003, 
há uma mudanças de comportamento na narração da guerra, 
nos atores que contam essas histórias e nas formas de narrar 
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esses eventos. Ao longo do século XX, o relato cotidiano do 
combatente dá lugar à notícia do jornalista, que culmina com 
a transmissão em direto e com um retorno às narrativas dos 
combatentes, só que agora através da internet. A velocidade 
é um dos elementos transformadores desse cenário junto com 
uma transferência de preferência para os meios de 
comunicação. Essa mudança também implica em discutir o 
lugar da narrativa no texto jornalístico. A análise envolve 
ainda preferências por determinadas fontes à medida que a 
guerra foi ocupando a preferência dos leitores através dos 
meios de comunicação. As fontes oficiais, as declarações e as 
histórias das pessoas comuns também são questões 
debatidas. Esta apresentação trata de como foram 
construídas e modificadas as formas de narrar a guerra e de 
onde falam seus principais narradores. 
Palavras-chave: Jornalismo; guerra; narrativa. 
 
5) Narrativas jornalísticas e enquadramentos da ditadura 
militar em Minas Gerais: Dídimo Paiva e uma trajetória 
 
Hila Rodrigues; Bruna Lapa (UFOP) 
 
Esse artigo pretende analisar de que maneira a relação do 
jornalista Dídimo Paiva com o movimento sindical e a ditadura 
militar influenciou sua maneira de ver e narrar os 
acontecimentos – bem como seu posicionamento frente ao 
quadro político do país. Para isso, recorreu-se ao conceito de 
memória, de maneira a entender como as experiências de 
vida do jornalista encontram-se presentes em suas escolhas, 
e ao conceito de enquadramento, para a análise do processo 
de produção de um jornalista que precisou encarar o 
conservadorismo e a censura para expor suas ideias. Dessa 
forma, busca-se construir uma retrospectiva histórica capaz 
de provocar reflexões acerca das possibilidades de um 
jornalismo contestador e engajado em cenários políticos 
marcados pela repressão. 
Palavras-chave: Jornalismo; História; Trajetória; 
Enquadramento; Narrativas; Ditadura. 
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6) O jornalismo frente à censura e à liberdade de 
expressão: discurso e história 
 
Nara Lya Simões Caetano Cabral (USP) 
 
O artigo discute o posicionamento do jornalismo frente à 
censura e à liberdade de expressão no Brasil em momentos 
democráticos, com ênfase nos dias de hoje. Nesse percurso, 
apresentamos resultados de uma investigação conduzida 
junto ao jornal Folha de S. Paulo, com base no levantamento 
de matérias jornalísticas publicadas, entre 2007 e 2011, no 
referido periódico. Em nossas reflexões, tomamos como 
referencial teórico-metodológico as proposições de Michel 
Foucault sobre a análise arqueológica do discurso, buscando 
entender como se configuram os discursos circulantes acerca 
da censura presentes na sociedade que emergem nas 
páginas da imprensa. Coloca-se, pois, um objetivo correlato 
deste trabalho: refletir sobre a arqueologia dos discursos 
como proposta analítica de interesse para pesquisas em 
jornalismo, possibilitando rastrear enunciados e discursos em 
circulação na sociedade em determinado momento histórico 
e, ao mesmo tempo, identificar os posicionamentos assumido 
pela imprensa nessa malha discursiva. Com base nas 
análises propostas, apontamos que vivemos hoje uma 
mudança em termos de práticas discursivas sustentada por 
uma rearticulação dos saberes sobre a censura, a liberdade 
de expressão, a democracia e, por extensão, o próprio papel 
do jornalismo nesse debate. 
Palavras-chave: Jornalismo; Censura; Liberdade de 
expressão; Discurso; História. 
 
7) '¡Que se vayan todos!': o La Nación e as 
representações da crise argentina em dezembro de 2001 
 
Rodrigo Cerqueira (UVV) 
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Em dezembro de 2001, a Argentina viveu a pior crise 
econômica e social de sua História. As manifestações 
populares que levaram à renúncia do presidente Fernando De 
la Rúa marcaram também o ocaso do modelo econômico 
neoliberal que se impôs na sociedade argentina a partir do fim 
da década de 1980 e se tornou pensamento dominante 
durante o governo de Carlos Menem. Diante desse contexto 
histórico, este artigo examina a cobertura do jornal La Nación 
em sua edição de 21 de dezembro de 2001, dia seguinte à 
renúncia de De la Rúa, para verificar as representações 
usadas pelo jornal ao se referir à crise, seus responsáveis e 
as prováveis saídas, e como essas representações se 
relacionam com outros setores da sociedade. O trabalho parte 
da premissa de que um contexto de crise como aquele abre 
espaço para que discursos concorrentes sejam apresentados 
em oposição ao discurso dominante e que outras 
representações, até então afastadas da cobertura da mídia, 
podem surgir nos jornais.  
Palavras-chave: neoliberalismo; imprensa; Argentina; 
representações; La Nación. 
 
8) Comunistas no PCB: jornalistas de esquerda no Brasil 
da ditadura (1964-1985) 
 
Mônica Mourão (UFF) 
 
Este artigo tem como principal objetivo compreender que 
sentidos os jornalistas comunistas constroem sobre a sua 
atuação em veículos conservadores no período ditatorial. 
Para isso, utiliza como fonte principal o depoimento do 
jornalista Milton Temer, concedido à autora, além de 
entrevistas realizadas por outros pesquisadores, referências 
bibliográficas, documentos e periódicos consultados no 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Aperj) e na 
Biblioteca Nacional (BN). Embora só apareçam de forma 
explícita na última parte do artigo, ele foi todo construído 
tendo como principal inspiração os autores Alessandro Portelli 
e Daniel James. 
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Palavras-chave: jornalistas, comunistas, PCB, ditadura militar 
 
 
9) O Baurú: uma singularidade no jornalismo político da 
Primeira República 
 
Célio José Losnak (FAAC-UNESP-SP) 
 
Com proposta de fazer abordagem interdisciplinar entre 
História e Comunicação sobre História do Jornalismo, o texto 
analisa o jornal O Baurú, produzido entre 1906 e 1924, na 
cidade do mesmo nome, do interior de São Paulo. A base 
para a reflexão é remissão de teorias que buscam mapear os 
condicionamentos da produção midiática e jornalística, 
passando pelos elementos internos do veículo e ampliando 
para conexões externas. A análise identifica perspectivas 
políticas distintas representadas no O Baurú. O conteúdo 
publicado particularmente entre 1907 e 1914 permite perceber 
que o jornal era umespaço de representação política dos 
coronéis atuantes no PRP Paulista e de grupos defensores da 
organização e luta operária e facções anarquistas. Por certo 
tempo, o jornal defendia posicionamentos contra o capital, 
contra a Igreja e contra o Estado, ao mesmo tempo em que 
buscava manter-se ou ascender à prefeitura local por jogo 
político típico da Primeira República. Apesar dessa 
ambiguidade e abertura, outros grupos sociais estavam fora 
dos dois projetos políticos contidos no mesmo jornal. 
Palavras-chave: política; jornalismo; classes populares; 
história. 
 
10) Semeando a Discórdia: a imprensa e o processo de 
censura teatral da peça A Semente de Giafrancesco 
Guarnieri  
 
Carla de Araujo Risso (USP e UNIFIEO/SP) 
 
Partindo de questões como a opinião pública, a identidade 
cultural e a contextualização histórica e social, esta pesquisa 
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focou-se estudo de caso da peça A Semente, de 
Gianfrancesco Guarnieri (1961), processo nº. 5157 de 
censura ao teatro profissional presente no Arquivo Miroel 
Silveira, bem como sobre as páginas dos principais veículos 
de mídia impressa da cidade de São Paulo. O caso estudado 
evidencia que, mesmo no contexto de regimes democráticos – 
A Semente foi encenada durante o curto período da 
presidência de Jânio Quadros –, existe censura e permite a 
conclusão de que a trama do tecido social é permeada por 
diversos discursos circulantes capazes de influenciar a 
tomada de atitudes no âmbito de microcosmos sociopolíticos. 
A partir dessa influência, os pequenos grupos, dispostos a 
expor as suas opiniões publicamente, adquirem o poder de 
alterar as deliberações da censura teatral, tanto no sentido de 
proibição como no sentido de liberação. 
Palavras-chave: Opinião Pública; Censura; Teatro; Imprensa. 
 
11) Última Hora: instrumento político a favor de Getúlio 
Vargas 
 
Mayara Miranda Rocha (UFOP) 
 
Essa comunicação tem por finalidade apresentar a criação e 
trajetória do jornal Última Hora. Fundado em 12 de junho de 
1951 no Rio de Janeiro pelo empresário e jornalista Samuel 
Wainer. O jornal foi alvo de intensas críticas políticas durante 
todo o seu tempo de circulação, principalmente no início de 
sua distribuição em simultâneo com o segundo governo de 
Getúlio Vargas e as conturbadas crises políticas pelas quais o 
Brasil passava. De um lado Wainer relata em depoimento que 
desejava criar um jornal e contou com o apoio de seu amigo, 
o então presidente Vargas, de outro, a oposição udenista diz 
que o jornal foi criado a mando de Vargas para um veículo de 
comunicação favorável a ele em seu segundo governo. O fato 
é que Última Hora sofria uma série de acusações advinda da 
mídia da época, principalmente teve como seu maior opositor 
o jornalista e político Carlos Lacerda com o seu jornal Tribuna 
da Imprensa. 
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Palavras-chave: Última Hora; Samuel Wainer; Getúlio 
Vargas; segundo Governo Vargas. 
 
 
12) A revista Veja e o processo de redemocratização do 
Brasil: uma perspectiva histórica 
 
Gesner Duarte Pádua (UFMT) 
 
Este artigo analisa um dos períodos mais importantes da 
histórica da revista Veja e o seu posicionamento político em 
relação aos últimos governos militares no Brasil no momento 
de estabelecimento do processo de redemocratização (1976-
1985). Na defesa de uma transição democrática comedida e 
sem sobressaltos na ordem vigente (ameaçada pelos 
“radicais” da direita e da esquerda), a revista apoiou 
fortemente o projeto de “abertura lenta, gradual e segura” dos 
presidentes Geisel e Figueiredo. Diante do desgaste de anos 
de repressão, da crise econômica e do descontentamento da 
sociedade, o projeto, que era apresentado como um plano de 
liberalização política, tinha como objetivo real a 
institucionalização do Estado autoritário, sob uma capa de 
legalidade e de maior liberdade, e teve forte apoio da maioria 
dos grandes veículos de comunicação, entre eles Veja, que 
na época já se consolidava como a maior revista semanal de 
informação do país. 
Palavras-chave: História do jornalismo brasileiro; Revista 
Veja; “Abertura” democrática; Regime militar 
 
Sala C7 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
9h às 13h 
 
Mesa: PÚBLICO E TERRITORIALIDADES  
 
Mediadora: Leticia Matheus 
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1) Jornalismo internacional e história: Uma análise de 
discursos sobre a África na mídia brasileira 
 
Paula Bonfatti; Nathalia Bustamante; Wedencley Alves (UFJF) 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral compreender 
como a imprensa brasileira vem construindo ao longo de sua 
história discursos e sentidos sobre a África. O interesse por 
este tema foi desencadeado por uma constatação: a de que 
conservamos uma incrível distância em relação àquele 
continente, quase sempre uma pauta ausente no nosso 
jornalismo, com exceção de conflitos políticos, crises 
econômicas e tragédias humanitárias. O objetivo específico 
foi, por meio de uma análise discursiva de reportagens da 
Folha de S. Paulo sobre o Quênia nas décadas de 80, 90 e 
nos anos 2000, entender, longitudinalmente, que ou se novos 
sentidos foram produzidos, que outros continuaram 
estabilizados, reafirmados e mesmo congelados pela 
permanência de estereótipos (pré-construídos) sobre aquele 
país e aquele continente ao longo da história. A escolha do 
jornal paulista se deu pelo fato de que o periódico é um dos 
mais importantes do país, e, entre os jornais de referência, o 
de maior tiragem. O estudo foi motivado pela confluência de 
dois interesses de pesquisa: de um lado, a tentativa de 
compreender e analisar os discursos na mídia sobre o bem e 
o mal-estar num mundo pós-colonial; do outro, a necessidade 
de entender, após um projeto de ação social que teve como 
lugar justamente a cidade de Nairobi, como nossa imprensa 
significa aquele país. 
Palavras-chave: jornalismo, discurso, África, Quênia, Folha 
de S. Paulo 
 
2) O jornal Correio do Estado, de Campo Grande, no 
processo de divisão de Mato Grosso do Sul 
 
Mario Luiz Fernandes; Danusa Santana Andrade (UFMS) 
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Este estudo tem como objetivo analisar as manchetes de 
capa do jornal Correio do Estado, de Campo Grande/MS, 
durante o processo de divisão do Estado de Mato Grosso, que 
resultou na criação do Estado de Mato Grosso do Sul. O 
artigo está estruturado em três seções: a primeira é 
constituída por uma síntese sobre a história divisionista do 
Estado desde a ocorrência da Guerra do Paraguai (1864 a 
1870) até a década de 70; a segunda resgata parte da história 
do Correio do Estado lançado em 1954; a terceira descreve e 
analisa as manchetes entre 1974 a 1977, ano em que houve a 
divisão. A pesquisa observou que o jornal Correio do Estado 
dedicou espaço nobre e expressivo para o debate sobre a 
divisão do Estado de Mato Grosso no período analisado, mas 
que o assunto ficou restrito às classes políticas hegemônicas 
e não houve a participação popular. 
Palavras-chave: história do jornalismo; Mato Grosso do Sul; 
Correio do Estado; história da imprensa. 
 
3) A voz e a pena a serviço da Igreja: A imprensa católica 
e a ampliação da esfera pública no Rio de Janeiro no final 
do século XIX. 
 
Flávio Rodrigues Neves (UERJ) 
 
Este artigo pretende elaborar uma análise das estratégias 
adotadas pela Igreja Católica no Brasil ao longo do século 
XIX, tendo em vista as ideias de secularização que se 
aplicavam no país àquela época decorrente da modernidade 
que se aproximava. A partir da segunda metade do século 
XIX, fruto da modernização que se colocava em prática no 
Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tem-se uma 
ampliação das discussões no espaço público acarretando o 
fortalecimento de uma opinião pública – ou esfera pública, 
segundo o conceito de J. Habermas – que se torna cada vez 
mais importante e, por conseqüência disputada. Enfrentando 
um período de crescente secularização, a igreja Católica 
lança-se na batalha pela conquista de uma opinião pública 
favorável a ela, lançando mão de instrumentos utilizados 
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pelos setores seculares e/ou secularizantes, (os chamados 
inimigos da Igreja) como os discursos públicos (no caso da 
Igreja, as pregações nos púlpitos) bem como a propagação de 
suas ideias através da constituição de uma atuante imprensa 
confessional onde destaca-se o jornal O Apóstolo. 
Palavras-chave: Esfera pública – imprensa – catolicismo 
 
4) Imprensa italiana em Belo Horizonte (1900-1920): 
espaço virtual de encontros cotidianos 
 
Geralda Nelma Costa (UNA) 
 
Este trabalho parte da presença de uma imprensa italiana em 
Belo Horizonte nas duas primeiras décadas da história da 
cidade (1900-1920). Nesse momento, novas relações sociais 
estavam se estabelecendo entre pessoas vindas de vários 
lugares. De uma certa maneira todos eram estrangeiros e 
Belo Horizonte se constituía numa terra estrangeira. Foi desse 
quadro de constituição de novas relações sociais que os 
imigrantes italianos também participaram. Eles foram a mão-
de-obra básica utilizada nas obras de construção da capital. 
Os que permaneceram, tentaram construir uma vida nova se 
inserindo na vida da cidade. Uma das formas utilizadas para 
viabilizar e promover a sua inserção social foi através da 
criação e manutenção de uma imprensa, na maioria das 
vezes, em língua italiana. Nesse artigo trabalhamos com a 
mediação social realizada pelos jornais que compõem nosso 
corpus documental. Estes se constituíram em espaço virtual 
de encontro para a fabricação de uma nova rede de 
sociabilidade entre os italianos. 
Palavras-chave: História do Jornalismo; Imprensa italiana em 
Belo Horizonte; sociabilidade. 
 
5) O arquivo histórico do jornal italiano "L'Unità": a 
pesquisa histórica por meio do jornalismo  
 
Emanuelle Dantas Borges; Bruno Sérgio Franklin Farias 
Gomes (UFRN) 
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Os jornais são testemunhas cotidianas da história, assim é 
possível utilizà-los como fonte de pesquisa. No entanto muitas 
vezes, é difícil coletar o material necessário devido ao pouco 
acesso aos exemplares de um determinado periódico. Este 
trabalho se propõem a pesquisar sobre qual a importância do 
arquivo histórico de um jornal impresso. Como objeto, devido 
à completeza de seu arquivo, temos o Arquivo Histórico do 
jornal italiano L'unità e como este pode ser fonte documental 
para a pesquisa histórica. 
Palavras-chave: Jornal impresso, história da mídia; história 
do jornalismo; jornal italiano. 
 
6) Cultura popular e sátira em A Marrêta (1935-1936) 
 
Andréa Cristiana Santos (UFRJ) 
 
Este artigo analisa a trajetória do tipógrafo José Diamantino 
Assis, que produziu jornais na cidade de Juazeiro, norte da 
Bahia, no período de 1932 a 1969, para entender parte da 
produção jornalística a que se dedico: a imprensa satírica. A 
partir da análise de A Marrêta, publicado nos anos de 1935 e 
1936, são evidenciadas relações sociais e culturais 
vivenciadas pelos habitantes e os processos comunicativos 
no referido contexto. A partir de contribuições teóricas da 
História Cultural, procurou-se verificar de que forma o 
tipógrafo atuou no processo de mediação jornalística. O 
estudo demonstrou que o tipógrafo transitou entre o mundo da 
cultura popular e a jornalística, dando visibilidade aos códigos 
socialmente compartilhados, costumes, tradições, espaços 
sociais e viabilizou o fluxo de comunicação ao trazer notícias 
sobre acontecimentos internacionais e novidades tecnológicas 
relacionadas aos meios de comunicação como o telégrafo, o 
cinema, a fotografia, o rádio e suas apropriações pelo público. 
Palavras-chave: Cultura Popular. Sátira. Jornalismo. História 
da Imprensa. 
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7) A História da Imprensa de Lavras Através das Eras 
Políticas Brasileiras 
 
Ian Agostini dos Santos Monteiro; Mario Luiz de Sá Carneiro 
Chaves Júnior; Moema Lima Vianna; Ricardo Matos de Araújo 
Rios; Thallysson Alves Ferreira Eliseu; Filomena Maria 
Avelina Bomfim (UFSJ) 
 
O presente artigo aborda o estudo do jornalismo regional na 
região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, desde o 
século 19 até os dias atuais. Este trabalho tem como objetivo 
estabelecer um panorama histórico e cronológico acerca do 
desenvolvimento e da evolução da imprensa e do jornalismo 
na cidade de Lavras. O desejo de realizar esta pesquisa 
nasceu a partir do estudo da História do Jornalismo, tendo em 
vista a consciência de sua importância para a formação do 
profissional de jornalismo e da comunicação. Para que este 
estudo seja cientificamente fundamentado, elegeram-se como 
marcos teóricos para sua construção, os conceitos de 
jornalismo regional, identidade, cidadania e cultura. Espera-se 
com este trabalho contribuir para o registro da história do 
jornalismo no Campo das Vertentes e, também, fazer com 
que o periodismo lavrense seja devidamente reconhecido 
dentro do panorama jornalístico nacional. 
Palavras-chave: jornalismo regional; identidade; cidadania; 
cultura; Lavras. 
 
8) Jornalismo do Interior: Características, estigmas e seu 
papel na sociedade 
 
Darlan Roberto dos Santos; Faculdade Santa Rita/Minas 
Gerais; Juliana Monteiro de Castro (UNIPAC) 
 
Propõe-se, no presente trabalho, o debate acerca do 
jornalismo praticado em cidades de pequeno e médio portes. 
Convencionalmente chamada de “Jornalismo do Interior”, tal 
vertente, sob a ótica aqui adotada, constitui-se de 
aproximações e distanciamentos com a “grande mídia”, além 
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de particularidades, entre elas, a do exercício de funções 
sociais atreladas ao (pequeno) universo em que está inserida. 
Discutir as características da imprensa interiorana, suas 
atribuições, desafios e contribuições para a sociedade são 
objetivos deste estudo – o qual não pretende encerrar o 
assunto, mas, problematizá-lo, fomentando o debate. Para 
isso, serão mobilizadas considerações de pesquisadores da 
seara da Comunicação Social, como José Marques de Melo, 
Beatriz Dornelles e Cecília Peruzzo, além da análise do 
jornalismo do interior sob a égide de alguns dos valores-
notícia propostos por Nilson Lage – especificamente: 
atualidade, identificação, proximidade, ineditismo, intensidade 
e oportunidade. 
Palavras-chave: História do Jornalismo; Estudos do 
Jornalismo; Jornalismo do Interior; Valores-notícia. 
 
9) Presença de informações científicas em 11 anos de 
notícias de um jornal da Fronteira Oeste do RS: 
exploração em busca de hipóteses  
 
Heleno Rocha Nazário; Joseline Pippi; Phillip Dias Gripp;  
Tamara Finardi; Liziane Wolfart; (UNIPAMPA) 
 
O estudo exploratório apresentado neste artigo traz 
informações preliminares de pesquisa em andamento, a partir 
de onze anos de publicações do jornal Folha de São Borja, 
entre 2000 e 2010, a respeito da presença de informações 
científicas nos textos ali publicados. Para além das 
discussões sobre Jornalismo Científico e divulgação de 
Ciência e Tecnologia, o recorte temporal favorece uma 
perspectiva histórica acerca dos temas, das fontes e atores 
que debatem localmente os temas relacionados às ciências e 
à tecnologia na região de abrangência do estudo. Dentre os 
resultados provisórios, os autores destacam a proeminência 
de informações referentes às áreas de Ciências Agrárias, 
Saúde e Ciências Biológicas; a variedade de enfoques 
apresentada na amostra, por sua vez, indica hipóteses que 
requerem estudos aprofundados acerca de cada uma, e que 
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precisam ser compreendidas em relação aos atores sociais 
responsáveis pelas informações e também pela estrutura do 
veículo e pela sua capacidade de produção, fatores 
determinantes para o trabalho jornalístico. 
Palavras-chave: história do jornalismo; jornalismo científico; 
C&T; jornal impresso. 
 
10) Imprensa em Barbacena: traços do percurso histórico 
 
Ivan Vasconcelos Figueiredo; Ian Agostini dos Santos 
Monteiro; Mario Luiz de Sá Carneiro Chaves Júnior; Moema 
Lima Vianna; Ricardo Matos de Araújo Rios; Thallysson Alves 
Ferreira Eliseu (UFSJ) 
 
O presente trabalho realiza levantamento exploratório sobre a 
constituição da imprensa em Barbacena (MG), em um recorte 
temporal desde as primeiras atividades até os dias atuais. O 
estudo, de cunho documental, tem os objetivos de apontar 
quais mídias mais se destacaram à sua época e seus 
principais representantes, bem como contrastar as fases da 
imprensa da referida cidade com as práticas jornalísticas 
contemporâneas ao Estado, permitindo uma leitura crítica do 
desenvolvimento do jornalismo em âmbito local e estadual a 
cada período histórico. A partir dos registros documentais, a 
pesquisa constata que a imprensa barbacenense acompanha 
o atraso de desenvolvimento da imprensa mineira, com 
relação aos eixos Rio-São Paulo. O jornalismo na referida 
cidade se consolida e situa por meio do alinhamento político 
com diversos nomes e famílias, dentre elas Bias Fortes e 
Andrada, a qual se estabelece com representantes no 
Congresso há mais de 190 anos. 
Palavras-chave: História do Jornalismo; Imprensa Mineira; 
Imprensa de Barbacena. 
 
11) Jornalismo regional: reformas editoriais em Salvador 
e Brasília, e meandros da modernização jornalística 
 
Pedro Benevides (UNISINOS) 
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A partir de pesquisa bibliográfica, o artigo examina o 
lançamento e as reformas do Correio Braziliense (DF), de A 
Tarde (BA) e do Correio da Bahia, que em 2008 muda sua 
posição editorial e passa a se chamar Correio* (BA). 
Questiona-se a passagem do jornalismo partidário ao 
jornalismo empresarial, a partir de análises que demonstram 
as relações de tensão e conciliação implicadas naqueles 
momentos aparentemente subsequentes. A noção de 
modernização jornalística encontra fundamento nas 
mudanças persistentes baseadas no princípio de separação 
entre informação e opinião, ao mesmo tempo em que este 
princípio entra em desencontro com procedimentos 
jornalísticos mais corriqueiros de atrelamento político. As 
reformas editoriais são descritas com suas promessas, 
realizações e recuos, contendo afirmações de normas que se 
efetivam, em combinação permanente com a incorporação de 
limites locais, numa relação que indica um caráter próprio da 
modernização jornalística regional. 
Palavras-chave: história do jornalismo regional; reforma 
editorial; modernização jornalística. 
 
12) Uma história a ser contada: jornalismos locais com 
distribuição gratuita em Niterói, entre a comunidade e o 
mercado  
 
Leonardo Rodrigo Caldeira; Soraya Venegas (UNESA-RJ) 
 
Esse artigo busca entender as inter-relações entre aspectos 
globais e locais, mercadológicos e comunitários tendo como 
foco os jornais locais de distribuição gratuita na cidade de 
Niterói, ex-capital do Rio de Janeiro. Sabe-se 
que,tradicionalmente, a venda em banca ou por assinatura 
não sustenta a produção de veículos impresso se que 
acordos comerciais são feitos sem que os conteúdos 
negociados sejam publicados em espaços claramente 
publicitários. Mas, percebe-se que os periódicos locais 
conseguem dar voz a agentes e temas comunitários que não 
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teriam espaço na chamada grande mídia. O levantamento 
inicial aponta a existência de16 jornais de distribuição gratuita 
em Niterói. Houve muitos outros que surgiram e 
desapareceram(muitos com a morte de seus fundadores)sem 
que sua trajetória fosse registrada. De acordo com critérios de 
seleção, que envolveram periodicidade e regularidade; 
tiragem e representatividade, optou-se por aprofundar a 
análise de três periódicos: Folha de Niterói, Jornal de Icaraí, 
Jornal de Santa Rosa.Esse é apenas o início de uma longa 
história a ser contada. 
Palavras-chave: História do Jornalismo, Localismo, 
Jornalismo Mercadológico, Jornalismo Comunitário, Imprensa 
 
Sessão 2 
 
Sala C9 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
14h às 16h 
 
Mesa: JORNALISMO E MEMÓRIA: EXPERIÊNCIAS DOS 
IMPRESSOS  
 
Mediador: Igor Sacramento 
 
1) Jornalismo e Memória: as experiências dos impressos 
O Estado de S. Paulo e O Povo 
 
Roseane Arcanjo Pinheiro (UFMA) 
 
Alguns jornais impressos brasileiros estão disponibilizando 
suas edições antigas na internet com vistas a propiciarem 
pistas sobre a história dos jornais e a trajetória das cidades. O 
estudo analisa os acervos digitais dos jornais O Estado de S. 
Paulo (SP) e O Povo, de Fortaleza (CE). São dois destacados 
jornais de capitais brasileiras com iniciativas diferenciadas, 
que unem a memória cotidiana do jornal enquanto referências 
sobre os processos históricos, as mudanças nos espaços 
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urbanos e as ações dos agentes sociais. O objetivo do artigo 
é apreender como essas experiências constroem o espaço 
jornalístico como lugar de memória. O marco teórico do 
trabalho reúne principalmente as reflexões de Eduardo 
Meditsch, Ecléa Bosi e Maurice Halbwachs, sobre o 
jornalismo e a construção da memória, a partir das 
experiências dos jornais citados. Adota-se ainda a análise de 
conteúdo, além das pesquisas bibliográfica e documental.  
Palavras-chave: Jornalismo; Jornais; Memória; Fortaleza; 
São Paulo. 
 
2) Entre o uso exemplar e o literal: representações do 
passado no Jornal do Brasil, ontem e hoje 
 
Alice Melo (UFRJ) 
 
O objetivo deste trabalho é analisar formas de representação 
do passado nas notícias de diferentes períodos do Jornal do 
Brasil e perceber a maneira como estas representações 
atuam na construção de identidades. Os usos da memória 
nos anos 1970 se diferem dos usos feitos hoje. O estudo de 
representações do passado pode levar à compreensão sobre 
o processo por meio do qual a mídia tenta se fixar como 
porta-voz da verdade numa sociedade líquida. Ao pensar 
sobre isso é necessário fazer, nos limites desta análise 
pontual, uma reflexão sobre sociedade, cultura, construção de 
identidade e representação do real. 
Palavras-chave: mídia, memória, cultura, representações 
sociais. 
 
 
3) Fotografia e memória: estudo sobre a influência do 
fotojornalismo da Bloch editores na construção e 
manutenção da memória brasileira 
 
Daniela Arbex Santos; Gleissieli Souza Oliveira; (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie) 
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Esta pesquisa é a respeito da fotografia como registro 
histórico, especificamente as fotos pertencentes ao acervo da 
Bloch Editores. Por esse motivo, foram entrevistados 
profissionais que trabalharam na empresa, para compreender 
como se dá a relação entre fotografia, memória e registro 
histórico levando-se em consideração o ponto de vista de 
quem estava imerso na produção. O objetivo do trabalho é 
suscitar a discussão sobre a fotografia como registro histórico. 
Partimos da análise de que a fotografia é o produto final da 
relação entre fotógrafo, o assunto e a tecnologia empregada, 
em determinado tempo e espaço. Essa pesquisa possibilitou a 
produção do livro “Memória Leiloada: bastidores da Bloch 
Editores”, no qual editores, laboratorista, arquivista, repórter e 
fotógrafos, que fizeram parte da editora, contam como eram 
produzidas as revistas e suas fotografias. 
Palavras-chave: História do Jornalismo, Bloch Editores, 
revista Manchete, Fotojornalismo, Memória. 
 
4) Construção da memória urbana: uma comparação 
entre as narrativas jornalística e literária 
 
Bárbara Ribeiro Fonseca; Soraya Maria Ferreira Vieira (UFJF) 
 
Através de pesquisa quantitativa e qualitativa das notícias da 
sessão Geral do jornal Tribuna de Minas e dos textos do 
especial Contos Urbanos, publicados no mês de junho de 
2012, em comemoração aos 162 anos da cidade de Juiz de 
Fora, analisamos como se dá o cruzamento no universo do 
jornalismo e da literatura no que diz respeito às suas formas 
de representar elementos semelhantes, uma vez que 
consideramos a interdisciplinaridade uma constante no 
universo das ciências da comunicação. As diretrizes da 
hipótese do newsmaking servem de fundamento para 
refletirmos sobre as teorias de construção da notícia e, além 
disso, sobre os elementos de formação da linguagem literária, 
que dão suporte teórico para a comparação proposta. Como 
considerações finais observamos que o hibridismo entre o 
jornalismo e a literatura está na construção de um espaço e 
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acontecimentos para ambientar a história que será contada, 
seja ela produto da imaginação, ou uma notícia. 
Palavras-chaves: Jornalismo. Literatura. Newsmaking. 
Cidade. Representação. 
 
5) O pensamento histórico e a reportagem: um estudo de 
caso da revista Brasileiros  
 
Mariana Dias; Rejane Moreira (UFRRJ) 

 
O presente artigo é um exercício de observação de textos 
jornalísticos e busca dimensionar aspectos irruptivos do 
componente histórico na reportagem. Nosso objetivo é 
entender como certa dimensão histórica pode brotar de 
narrativas jornalísticas que permitam apreender o 
acontecimento em sua complexidade. Entendemos história 
não como ciência e sim como narrativa que seleciona e 
classifica eventos. Ao contrário da narrativa verídica que 
pretende desvendar realidades e dar coesão a 
acontecimentos numa perspectiva lógica, acionamos o 
conceito de história como história vista para baixo. Neste 
sentido, o sentido de história não é dado pelos fatos e sim 
pelos discursos constituídos na trama. A prática jornalística 
torna-se privilegiada para pensar esse aspecto histórico, já 
que o narrar o outro pressupõe modelos complexos de 
experimentação e abertura de sentidos. A partir de ilustrações 
da revista Brasileiros buscamos alavancar essas questões, 
bem como intuir o encontro entre a narrativa da reportagem e 
o pensamento histórico. 
Palavras-chave: grande reportagem, história, narrativa. 
 
6) Representações de identidade nacional na Revista 
Brasileiros 
 
André Mazini (UFGD)/MS 
 
Este trabalho foi desenvolvido em dois eixos complementares. 
No primeiro, em caráter introdutório e com auxilio de revisão 
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bibliográfica sobre o tema, analisa o papel da imprensa, e da 
mídia de uma forma mais ampla, na consolidação de 
discursos nacionalistas. Em um segundo momento, a analise 
volta-se para um objeto específico da contemporaneidade: a 
Revista Brasileiros. Assim como sugere o título da publicação, 
a revista propõe, através de seu projeto editorial, referenciais 
sobre o que é “ser brasileiro”, ou ainda, no caso dos 
personagens que protagonizam as pautas, a revista elege 
quem são os brasileiros típicos. Dessa forma, buscamos 
entender de que forma a revista auxilia na construção de um 
discurso, predominantemente positivo, sobre a nação 
brasileira. Como metodologia, utilizamos, além da pesquisa 
bibliográfica, uma análise cuidadosa sobre os editoriais da 
publicação, em momentos em que a revista afirmou sua 
postura editorial diante de temas e personagens nacionais. 
Palavras-chave: Nacionalismo; Jornalismo; Identidade; 
Representações  
 
7) A memória no contexto das comemorações: A 
cobertura do Estado de Minas dos aniversários de Belo 
Horizonte 
 
Haydêe Sant’ Ana Arantes; Christina Ferraz Musse (UFJF) 
 
O objetivo desse artigo é analisar como o jornalismo trabalha 
a questão da memória no cotidiano dos seus jornais. Como o 
jornal resgata a história da cidade? Se a memória é utilizada 
do ponto de vista histórico de resgate dos fatos e 
acontecimentos, ou se é usada para fortalecer a indústria das 
comemorações, sendo tratada como marketing, visando 
promover atividades e eventos como formas de celebrações. 
Para isso, nosso trabalho se deterá na análise das 
reportagens referentes às comemorações dos 110 e 111 anos 
do aniversário de Belo Horizonte, referentes aos anos de 
2007 e 2008, respectivamente, no jornal Estado de Minas, um 
dos jornais mais lidos na capital mineira. 
Palavras-chave: Jornalismo, memória, Belo Horizonte, jornal 
Estado de Minas, história 
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8) “Todo o Piauí Tranquilo” com a revolução: vestígios da 
ditadura militar nas páginas do Jornal O Dia 
 
Tertuliano Vicente de Oliveira Filho; Ana Regina Rêgo (UFPI) 
 
O presente artigo busca revelar a ação do jornalismo, 
enquanto lugar de memória, na construção da memória 
coletiva e do imaginário da sociedade teresinense sobre o 
período da ditadura militar, vivida no Brasil entre 1964 e 1985. 
Foram pesquisados exemplares do Jornal O Dia datados 
entre os anos 1964 e 1970, nos quais foram analisados os 
vestígios sobre a ditadura militar através das matérias sobre 
política. Buscou-se situar o contexto histórico político em 
níveis nacional e estadual daquele período, explicar os 
conceitos de história e memória e o papel do jornalismo 
enquanto lugar de memória, além de resgatar a  história do 
periódico analisado. Depois, partiu-se para análise de 
conteúdo dos jornais pesquisados, nos  quais foi possível 
perceber que a ditadura exposta por O Dia teria sido uma 
revolução necessária para  livrar o Brasil da “ameaça 
comunista” e instituir a paz e tranquilidade entre governo e 
sociedade. 
Palavras-chave: Ditadura Militar, Jornal O Dia, Memória, 
História, Jornalismo. 
 
9) O enquadramento da greve dos professores estaduais 
nas páginas do Jornal Estado de Minas  
 
Maria Aparecida Pinto; Marta Regina Maia (UFOP) 
 
Importante notar que o fazer jornalístico é pautado por 
acontecimentos que rompem com os padrões da normalidade; 
fatos inesperados que podem interferir na vida das pessoas e 
reverberar socialmente. Esse artigo apresenta então a forma 
como o jornal Estado de Minas, maior jornal do Estado, 
enquadrou a greve dos professores da rede pública estadual 
de ensino de Minas Gerais, Brasil, que teve início em 8 de 
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junho de 2011. Foram avaliadas matérias e reportagens 
relativas ao tema que foram veiculadas pelo jornal, no período 
da greve, com o objetivo de perceber como os sujeitos que 
representam as fontes para as matérias sobre a greve são 
agenciados pela ação acontecimental, bem como se articula a 
construção do movimento social de acordo com os quadros 
de referência do veículo. A proposta metodológica tem como 
base a análise de conteúdo ancorada na ação 
acontecimental, dado que considera que a cobertura da greve 
não encerra em si mesma os sentidos possíveis, mas, ao 
contrário, dialoga com o contexto histórico no qual está 
inserida. No caso em estudo, a cobertura jornalística construiu 
dicotomias, em que duas representações se opõem com 
veemência: “heróis” e “vilões”. Nesse processo estão 
implícitos lugares que dependem da “ocupação” da qual o 
sujeito se vale. Ao longo da cobertura, notam-se sinais de um 
jornalismo que escolheu uma frente para defender, com 
nítidos vestígios do processo histórico de constituição do 
jornal. 
Palavras-chave: jornal; acontecimento; enquadramento; 
jornalismo; greve. 
 
Sala C7 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
14h às 16h 
 
Mesa: NARRATIVAS JORNALÍSTICAS  
 
Mediador: Leticia Matheus 
 
1) História em camadas: a influência do novo jornalismo 
carioca na imprensa paranaense dos anos 1960  
 
Mário Messagi Júnior; Sharon Jeanine Abdalla (UFPR) 
 
Os anos 1950 e 1956 são usualmente apontados como as 
datas em que o modelo jornalístico americano aportou no 
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Brasil. Foram nestes anos que começaram as reformas 
editoriais e gráficas nos jornais Diário Carioca e Jornal do 
Brasil, respectivamente, marcas inaugurais da ascensão do 
modelo informativo, lastreado no conceito de objetividade. 
Estas mudanças, no entanto, levaram tempo para se espraiar 
por outros lugares, onde só chegaram nos anos 1960. Este 
artigo pretende demonstrar como a história acontece em 
camadas. Mudanças, mesmo importantes, levam tempo para 
se tornarem hegemônicas. Se o padrão informativo-objetivo é 
o modelo jornalístico vitorioso nos nossos tempos 
(TRAQUINA, 2005), ele não o foi senão por avanços 
sucessivos, por ondas de mudanças que atingiam do centro a 
periferia. Portanto, este texto vai na contramão de 
concepções como a de Lattman-Weltman (in ABREU, 1996), 
que importam a periodização em três fases de Habermas 
(1984) - imprensa artesanal, polêmica e comercial - e tentam 
encontrar paralelo no Brasil. As mudanças não são 
homogêneas, nem tampouco se dão automaticamente. O 
jornalismo aos velhos moldes e mesmo o velho jornalismo 
polêmico perduram, como modos de produção dominados, 
perante o modo de produção dominante, conceitos marxistas 
(ALTHUSSER, 2008). Este artigo pretende demonstrar estas 
descontinuidades pela vertente geográfica, mostrando as 
relações entre o centro e a periferia, analisando as reformas 
nos dois mais importantes jornais do Paraná nos anos 1960: o 
Diário do Paraná e o O Estado do Paraná. 
Palavras-chave: teoria da história; reformas editoriais; 
jornalismo; imprensa paranaense 
 
2) As mudanças na bancada do Jornal Nacional 
 
Letycia Moreira Cardoso; Sabrina Henriques Chinelato; Iluska 
Maria da Silva Coutinho (UFJF) 
 
O Jornal Nacional não é apenas o principal telejornal da 
televisão brasileira, é um agente social, que através de sua 
transmissão de notícias, influencia a vida de milhares 
pessoas, interpretando o que de mais importante acontece no 
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Brasil e no mundo. Ao longo de sua história, teve sua imagem 
vinculada a de vários apresentadores, os quais adotavam 
uma postura de acordo com as características do noticiário. O 
presente artigo tem como objetivo contar a história do 
telejornal através das mudanças na bancada, já que estas são 
muito repercutidas pelo público, seja por curiosidade de saber 
qual foi o motivo da troca, como no caso de Carla Vilhena, ou 
pela identificação, afinidade com o âncora e sua aprovação ou 
rejeição. Para tal, foram utilizados como referencial teórico, 
trabalhos que têm como foco de estudo o telejornalismo 
brasileiro, sua história e os personagens que o compõe. 
Buscamos, também, trabalhos de estudiosos da televisão, 
como Iluska Coutinho e Gilze Bara. Por meio deste estudo, é 
possível destacar que as mudanças que ocorreram ao longo 
da história do JN foram inspiradas, principalmente, na 
afinidade do apresentador com o formato noticioso do JN e a 
empatia com o público. 
Palavras-chave: história do telejornalismo, Jornal Nacional, 
bancada, apresentadores. 
 
3) As entrelinhas não publicadas de um jornal diário: o 
roubo da história de Câmara Filho na criação e 
consolidação do Jornal O Popular (GO) 
 
Rosana Maria Ribeiro Borges; Eguimar Felício Chaveiro 
(UFG) 
 
O fazer histórico é envolto em tantas ideologias quanto as que 
existem em determinada sociedade e práxis social. Por 
envolver discursos e realidades, não raramente, incorre em 
mitificações, não-dizeres, proibições, desvios, etc., pois a 
História é produzida por seres históricos que possuem 
práticas sociais, culturais, ideológicas... territorialmente 
localizadas no tempo e no espaço. Em Goiás, o Jornal O 
Popular é o abre-alas do modelo “jornal-empresa”, 
extremamente envolto em redes econômicas e de poder antes 
mesmo da sua fundação, uma história registrada em raras 
publicações jornalísticas, mas não contada no meio 



32 

 

acadêmico e encoberta em outras esferas organizacionais e 
institucionais. O objetivo desse artigo é debater algumas 
entrelinhas históricas desse periódico, com foco na sua 
criação e no papel desempenhado por Joaquim Câmara Filho, 
cuja história sequer é contada pela empresa que ele próprio 
edificou juntamente com a construção de Goiânia. 
Palavras-chave: Jornal O Popular; Joaquim Câmara Filho; 
História do Jornalismo Goiano. 
 
4) A corrupção nas charges de Angeli de 1995 a 1998: 
uma história imediata na Folha de São Paulo 
 
Adriano Charles Cruz (UFRN) 
 
Pretendemos mostrar como o tema corrupção foi 
representado de maneira recorrente nas charges de Angeli, 
durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-1998). Defendemos que o chargista constrói uma 
história “imediata” e “carnavalizada” dos acontecimentos. 
Selecionamos como corpus as charges e textos publicados na 
Folha de São Paulo. Nossa pesquisa de caráter 
históricocrítico se fundamente teoricamente na Nova História 
e na perspectiva foucaultina de “acontecimento”. 
Palavras-chave: Angeli; charge; corrupção no Brasil. 
 
5) A evolução do Jornalismo sob o viés da Publicística: 
Da Europa ao Brasil 
 
Fábio Rausch (PUCRS) 
 
Este trabalho versa a consolidação de uma imprensa 
publicística no Brasil, por meio da paradigmática folha 
republicana sul-rio-grandense A Federação, sem ignorar 
periódicos como o maranhense Jornal de Timon. Utiliza-se a 
teoria desenvolvida por Jürgen Habermas (1984a), em 
Mudança estrutural da esfera pública. Para ele, a expansão 
do capitalismo mercantil, desde o século XVI, contribuiu para 
a emergência de uma sociedade civil cujas relações pessoais 
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passaram a se ancorar mais no seio íntimo das famílias do 
que no âmbito do poder público, com forte impacto sobre o 
último domínio. Depois de consolidada a esfera pública 
burguesa, Habermas observa que, privadamente, indivíduos 
vão contestar as ações estatais. Desse modo, salões e cafés 
de cidades como Londres e Paris serão espaços de 
discussão. Nos séculos XVII e XVIII, ocorrerá verdadeira 
proliferação de jornais e revistas eruditos, voltados, de início, 
à crítica literária e cultural e, na sequência, a questões 
políticas e sociais. Honoré de Balzac (2004), em Os 
jornalistas, chamará de publicistas todos os escrevinhadores 
que fazem política. É na imprensa que uma opinião ganhará 
profusão para buscar eco na opinião pública. 
Palavras-chave: História do Jornalismo; Publicismo; 
Jornalismo político-partidário; A Federação 
 
6) Jornalismo das colunas de notas: origem e 
desenvolvimento 
 
Elizângela Gomes (Senac/MG) 

 
O trabalho pretende fazer uma análise do desenvolvimento do 
jornalismo, formatado em colunas de notas, de sua origem até 
a contemporaneidade. Destacam-se determinados aspectos 
da atividade jornalística, em especial o caso brasileiro, que 
configura um tipo de colunismo muito específico com a 
utilização do entretenimento. Como as colunas são espaços 
de grande visibilidade dentro do jornal, seu conteúdo, muitas 
vezes apresentado em poucas linhas, pode pautar as 
editorias do jornal, gerar uma série de desdobramentos e 
estar presente nas conversas dos leitores. Ao longo dos anos, 
o colunismo vai passar por muitas transformações, vai 
consagrar grandes nomes no jornalismo e constantemente se 
reinventar para se adaptar ao gosto dos leitores, das 
empresas jornalísticas e também, do poder. As novas 
tendências da área, invariavelmente as que estão 
relacionadas com a produção de informação jornalística com 
a utilização do ambiente online, também serão verificadas. 
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Palavras-chave: jornalismo; colunismo de notas; 
infotenimento; entretenimento; jornalismo de grife. 
 
7) A hora e a vez do Suplemento Literário de Minas Gerais 
 
Fabrício Marques (UNA); Mariana Novaes (UFMG e Acervo 
de Escritores Mineiros (AEM) 
 
Passando por diversas fases e vários diretores, a história do 
Suplemento é extremamente rica tanto no que se refere ao 
passado e ao presente. Completando mais de mil edições e 
47 anos de vida, o SLMG se configura como uma das mais 
raras e importantes publicações culturais no Brasil. O jornal 
divulgou e ainda divulga não só a literatura produzida na 
época, como também as outras artes (cinema, artes plásticas, 
teatro e música).O presente trabalho têm como objeto de 
estudo o Suplemento Literário de Minas Gerais (SLMG): sua 
história, bastidores e personagens. Dividido em duas partes, a 
primeira concentra-se em uma breve leitura do SLMG nos 
seus 47 anos de existência, colocando o foco em algumas 
fases, histórias e características do jornal ontem e hoje. Na 
segunda parte, o objetivo é um estudo de caso do SLMG, 
estabelecendo um recorte nos anos de 1966 a 1969 (do 
momento em que o jornal foi criado até Murilo Rubião, seu 
diretor, deixar o jornal) e de alguns documentos presentes no 
arquivo de Rubião para narração dos bastidores, história, 
personagens, estrutura e características do jornal na época de 
Murilo.  
Palavras-chave: História da Mídia Impressa. Suplemento 
Literário de Minas Gerais. Jornalismo Cultural. Murilo Rubião. 
 
8) Primórdios da imprensa literária no Rio Grande do Sul 
– A história do jornal O Guayba 
 
Aline Strelow (UFRGS) 
 
A literatura tomou conta da imprensa no Rio Grande do Sul na 
segunda metade do século XIX. Ao todo, circularam no estado 
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cerca de 70 publicações nesta linha. A primeira delas foi o 
jornal O Guayba, lançado em 1856. Nas páginas do periódico, 
tiveram lugar as ideias dos principais representantes da 
primeira geração romântica local. No presente trabalho, 
pretendemos recuperar a história desse jornal, que circulou 
por três anos na capital gaúcha. A análise terá como 
fundamentação teórica a História Cultural. A abordagem 
metodológica da pesquisa terá como base o modelo proposto 
por Robert Darnton para o estudo dos impressos, ou seja, 
abordará o circuito comunicacional que envolve o objeto – 
suas materialidades, atores envolvidos e relação com a 
sociedade. 
Palavras-chave: História do jornalismo; Imprensa literária; 
História do jornalismo no Rio Grande do Sul; Jornalismo e 
Literatura 
 
9) O Fantástico a partir da narrativa tecida sobre o 
incêndio na boate Kiss: entre jornalismo e ficção 
 
Leidiane Vieira dos Reis (UFJF) 

 
A forma como a atividade jornalística é desenvolvida no Brasil 
vem se modificando ao longo da história. Essas 
transformações são impulsionadas não somente pelo 
surgimento de novas tecnologias da comunicação como 
também por alterações engendradas sobre o discurso que 
visa legitimar a profissão, modelo discursivo esse defendido 
pelos próprios profissionais e empresários que atuam na área. 
O objetivo desse artigo é apresentar uma análise sobre o 
posicionamento adotado pela revista eletrônica da Rede 
Globo de Televisão, Fantástico, em relação à maneira como 
esse discurso se constitui na atualidade. Para se alcançar 
essa meta, após a exposição de aspectos relacionados à 
história do jornalismo no Brasil e à história da revista 
eletrônica, faz-se uma análise sobre a narrativa que o 
programa construiu em relação a um acontecimento em 
específico: o incêndio na boate Kiss. Assim, busca-se 
compreender em que medida o Fantástico extrapola os limites 
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impostos pelo discurso que visa definir as características que 
comporiam o formato de um conteúdo que poderia ser 
considerado como de teor jornalístico. 
Palavras-chave: Jornalismo, História, Fantástico, Incêndio na 
boate Kiss 
 
10) Virgílio de Melo Franco: Trajetória política e 
jornalística 
 
Flavia Salles Ferro (UFF) 
 
Essa comunicação visa apresentar a trajetória política e 
jornalística de Virgílio de Melo Franco. Como jornalista, ele 
iniciou suas atividades na década de 20 contribuindo no O 
Jornal, na revista Fon-Fon. Na década de 30 colaborou no O 
Dia e na Revista Diretrizes. Por fim, no ano de seu 
falecimento, 1948, fundou o jornal Política e Letras. Como 
político, suas principais ações são na Aliança Liberal, na 
Revolução de 1930 e nos primeiros anos da UDN. É possível 
compreender um entrelace da política com o jornalismo no 
personagem Virgílio de Melo Franco, sendo assim, a 
imprensa é uma das fontes utilizadas nesse trabalho. O uso 
dessa fonte e a interdisciplinaridade visível na proposta desse 
Encontro em unir Comunicação Social e História estão 
inseridos nos estudos da História Cultural. Assim, serão 
discutidas as mudanças ocorridas neste campo de estudo e 
de que maneira essa comunicação se insere na História 
Cultural. 
Palavras-chave: Virgílio de Melo Franco; História; Jornalista; 
História Cultural. 
 
11) A influência tecnológica sobre a prática jornalística 
 
Rafael Pereira da Silva (UFJF) 
 
O presente artigo faz um apanhado histórico das mudanças 
nas formas de produzir e veicular informação jornalística. 
Provocada pela emergência das inovações tecnológicas 
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iniciadas no século XVII até a chegada da informatização nas 
redações o jornalismo sempre sofreu alterações de ordem 
prática e institucional, a busca incessante pela rapidez na 
divulgação dos fatos e pelo furo jornalístico são condicionados 
em grande parte pelas mudanças de ordem tecnológica 
decorrente na sociedade. Por meio do levantamento é 
possível visualizar que a ação jornalística sempre esteve 
atrelada à emergência de novas tecnologias que modificaram 
e a cada dia mais altera as formas de produção e veiculação 
da notícia. Sendo, portanto, imprescindível aos profissionais 
da mídia, principalmente alunos de jornalismo e profissionais 
da área, conhecerem essa trajetória do campo, principalmente 
por nos depararmos hoje com um ambiente cada vez mais 
tecnológico e imediatista. 
Palavras-chave: Transformações, prática profissional; 
tecnologia; jornalismo; construção de notícia. 
 
12) Jornalismo em quadrinhos na revista Fórum: nova 
prática jornalística no Brasil 
 
Eduardo Luis Mathias Medeiros; Iuri Barbosa Gomes 
(Unemat) 
 
Este artigo analisa uma série de reportagens em quadrinhos 
que, desde o início de 2012, vem sendo publicada nas 
páginas da Revista Fórum. No Brasil, esta prática – jornalismo 
em quadrinhos, ou JHQ – começa a se estruturar como 
gênero jornalístico com algumas entrevistas e reportagens 
publicadas em jornais diários, e, a partir de agora, com a 
utilização desta linguagem nas reportagens apuradas e 
veiculadas na Revista Fórum. Desde o lançamento do livro-
reportagem Palestina, Uma Nação Ocupada, de Joe Sacco, 
em 1994, começou-se a pensar um novo uso dos quadrinhos 
para o jornalismo. No entanto, o espaço apropriado em 
questão eram os livros-reportagens que Sacco e outros 
autores lançaram, utilizando a linguagem dos quadrinhos para 
reportar informações, bem como algumas reportagens já 
publicadas em jornais diários. Com a publicação desse tipo de 
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reportagem em quadrinhos numa revista mensal brasileira, é 
possível começar a se pensar numa consolidação do JHQ 
enquanto gênero jornalístico no Brasil. 
Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo em Quadrinhos; 
Gêneros do jornalismo, Revista Fórum 
 
13) NoTempo de Venceslau... eseu tempo: 
transformações histórico-culturais da passagem do 
século XIX-XX 
 
Vinícius Mizumoto Mega (USP) 
 
O artigo pretende descrever asrelações entre No Tempo de 
Venceslau..., as opções de texto deseu autor,João do Rio 
(pseudônimo de Paulo Barreto), o jornalismo da época e o 
contexto de transformações culturais do Brasil na passagem 
do século XIX-XX.A obra possui uma diversidade de 
configurações textuais que oscilam entre crônica, reportagem, 
perfil e conto, mesclando fatos políticos com elementos 
ficcionais. No Tempo de Venceslau...agrega perfis de 
personalidades políticas, como Lauro Muller, Rodrigues 
Alves,Venceslau Braz, Pinheiro Machado, entre outros. As 
contribuições de João do Rio para o desenvolvimento da 
reportagem, no país, também serão exploradas.  
Palavras-chave:Jornalismo; João do Rio;NoTempo de 
Venceslau; Reportagem;Rio de Janeiro; Mudanças culturais. 
 
Sessão 3 
 
Sala C9 
 
Dia 01/05 (sábado) 
9h às 12h 
 
Mesa: CONCEPÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS 
JORNALÍSTICAS  
 
Mediador: Igor Sacramento 
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1) As teorias da imprensa do liberalismo tardio na era do 
jornalismo de massas 
 
Francisco Rüdiger (PUCRS) 
 
As transformações por que passou a imprensa periódica por 
volta de 1900 ensejaram uma reavaliação do seu sentido e 
fundamentos por parte de seus intérpretes liberais. O 
movimento que converteu a imprensa em grande negócio, 
tornou-a também um bem de consumo de massas, alterando-
lhe as feições editoriais. O colapso do jornalismo político-
doutrinario daí decorrente foi, de início, objeto de uma 
acomodação intelectual por parte do ideário liberal que, 
todavia, começou a se inviabilizar com a eclosão da I Guerra 
Mundial. Durante os anos 1920, a agenda de discussões a 
respeito da imprensa acabou, com isso, migrando do campo 
da formação da opinião para o da manipulação da 
consciência, situando-se teoricamente no âmbito do conceito 
de propaganda. O artigo relata e avalia este processo, através 
da análise de alguns de seus principais protagonistas no 
plano teórico: Frank Taylor, Gabriel Tarde, Wilhelm Bauer, 
Karl Kraus e Henry Mencken. 
Palavras-chave: História do jornalismo; Teorias do 
Jornalismo; Imprensa e liberalismo tardio. 
 
 
2) Viagens filosóficas do cartógrafo contemporâneo do 
jornalismo lusófono ultramarino 
 
Álvaro Nunes Larangeira (UTP) 

 
Têm-se intensificado nos últimos anos os estudos 
comunicacionais lusófonos e suas extensões culturais, 
econômicas, políticas e sociais. As interfaces entre as 
associações acadêmicas dos países da comunidade de língua 
portuguesa estreitam-se. Porém, a aproximação brasileira 
com pesquisas das áreas da comunicação e do jornalismo de 
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Angola, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, Macau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste ainda é 
tênue, em parte porque o manancial destes países nos é 
desconhecido. O presente artigo espelha-se nas antigas 
viagens filosóficas portuguesas, fonte de expressivo 
patrimônio científico luso-brasileiro, para comprovar a 
importância de cartografias contemporâneas da imprensa nas 
ex-colônias africanas e asiáticas, para a percepção e 
compreensão das aproximações, identificações, 
diferenciações e peculiaridades dos processos jornalísticos 
deste universo da comunidade lusófona com o Brasil. 
Palavras-chave: história da imprensa; jornalismo lusófono 
ultramarino; impressos indo-africano; cartografia; viagens 
filosóficas. 
 
3) A “crise” do jornalismo: o que ela afirma, o que ela 
esquece 
 
Bruno Souza Leal; Phellipy Jácome; Nuno Manna (UFMG) 
 
Nos últimos anos, vêm se ampliando e se intensificando no 
campo dos estudos do jornalismo diagnósticos que 
denunciam uma crise jornalística, não só como modelo de 
negócios, mas como instituição tradicional de grande 
relevância na constituição do espaço público nas sociedades 
democráticas. Entretanto, o que esses diagnósticos parecem 
muitas vezes negligenciar é que a crença em um “paradigma 
tradicional do jornalismo” – e de sua recente crise – é 
profundamente carente de historicidade. Neste artigo, tendo 
essa problemática em vista, tecemos uma reflexão sobre a 
construção da crença deste suposto paradigma jornalístico, 
apontando para a maneira como ele se ampara 
frequentemente em gestos ideológicos de discursos que o 
regulam e o desistoricizam, e que acabam por estabilizar e 
homogeneizar os fenômenos jornalísticos. Em suma, trata-se 
de perguntar-nos se a tão afamada crise seria mesmo do 
jornalismo ou se corresponderia, na verdade, aos seus modos 
de compreensão. 
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Palavras-chave: Jornalismo; Crise; Modernidade; História 
 
4) O jornalista de “ampla cultura geral” ou a ênfase 
humanística na primeira fase do ensino de jornalismo da 
Faculdade Cásper Líbero 
 
Michelle Roxo de Oliveira (Fiam-Faam) 
 
O texto destaca algumas características do modelo formativo 
do curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero (fundado 
em 1947, na cidade de São Paulo), em seu período inicial de 
funcionamento. Relaciona o tipo de conhecimento 
considerado legítimo para a formação do profissional de 
imprensa à maneira específica deste projeto de ensino pensar 
o jornalismo e o jornalista naquele momento histórico. 
Observa que a grade curricular contemplava um tipo de 
formação clássico-humanista e, com isso, acentuava mais o 
cultivo intelectual e moral do homem de imprensa do que 
propriamente a capacitação para o exercício profissional a 
partir do aprimoramento técnico. Isso tinha reflexos na própria 
configuração do perfil docente do curso. 
Palavras-chave: jornalismo; história; Faculdade Cásper 
Líbero; modelo formativo; currículo 
 
5) Regras da casa: Elementos para uma historiografia do 
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 
 
Jacqueline da Silva Deolindo (UERJ) 
 
O presente artigo cumpre dois propósitos. O primeiro é 
apresentar uma breve leitura do atual Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros, tendo como perspectiva tanto o código 
de 1986 quanto a reclamada necessidade de uma nova 
edição atualizada/revisada no cenário das novas tecnologias 
e do jornalismo on-line. O segundo é provocar os 
pesquisadores em jornalismo para a identificação e discussão 
contextualizada dos códigos precedentes (1949 e 1968), 
temática ainda não contemplada nos anais dos Encontros 
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Nacionais de História da Mídia. Consideramos que, a partir da 
contextualização do surgimento da imprensa brasileira, 
pontuar os primeiros movimentos a favor da formalização de 
um código deontológico para a profissão e a evolução desses 
documentos poderá contribuir com os estudos sobre 
deontologia jornalística que preocupam pesquisadores não só 
do Brasil como também de diversas partes do mundo. 
Palavras-chave: Estudos de Jornalismo; História; 
Deontologia, Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 
 
6) A natureza do furo de reportagem: da perspectiva 
histórica para uma construção teórica 
 
Hebe Maria Gonçalves de Oliveira (UEPG) 
 
Este artigo se propõe apresentar uma recuperação histórica 
do 'furo de reportagem', delimitando-o a partir da origem dos 
termos 'notícia' e 'reportagem' e destacando o seu papel na 
disputa concorrencial entre as empresas jornalísticas. Parte-
se do pressuposto que o furo de reportagem surge da própria 
noção de reportagem na invenção do chamado jornalismo 
moderno, no decorrer do século XIX. Infere-se ainda que a 
ideia original de furo de reportagem permanece vital nas 
redações atuais, embora possa-se apregoar a sua extinção na 
era da internet. Nesse sentido, apresenta-se um conceito de 
'furo de reportagem' a partir de características atuais do 
jornalismo contemporâneo. Isto é, de 'lugar comum', passa-se 
então a compreender o 'furo de reportagem' como categoria 
do jornalismo. A reflexão resulta da pesquisa realizada por 
esta autora (2010) sobre as lógicas de distribuição das 
agências de notícia nacionais – Estado, Folhapress e O Globo 
–, que integram os principais conglomerados de mídia 
brasileira. 
Palavras-chave: furo, jornalismo, história, notícia exclusiva 
 
7) O New York World, de Joseph Pulitzer 
 
Mauro César Silveira; Natália Costa Queiroz (UFSC) 
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O final do século XIX constitui um período de intensas 
mudanças nos países ocidentais mais desenvolvidos e, nesse 
contexto, a produção jornalística passou por ajustes e 
inovações. Por meio de uma revisão bibliográfica, este 
trabalho busca reconstituir esse período da história com 
ênfase no jornalismo estadunidense e no jornal The New York 
World, de Joseph Pulitzer – o homem que dá nome ao famoso 
prêmio dedicado a escritores e jornalistas, nos Estados 
Unidos. O World foi o jornal mais popular da época, chegou a 
alcançar a tiragem de 600 mil exemplares diários em 1896. 
No final da última década do século XIX, travou uma batalha 
por leitores com o New York Journal, episódio que caracteriza 
o surgimento do termo yellow journalism, traduzido no Brasil 
por “jornalismo marrom”. A popularidade do World chegou ao 
fim, no entanto, à medida que a objetividade passou a ser o 
ideal no jornalismo, tese defendida pelo pesquisador Michael 
Schudson. 
Palavras-chave: história do jornalismo; Estados Unidos; 
yellow journalism; objetividade 
 
8) Marcos na história do jornalismo sensacionalista: a 
construção de uma estratégia mercadológica na imprensa 
 
José Cristian Góes (UFS)  
 
O formato sensacionalista empregado ao jornalismo acabou 
se revelando numa importante estratégia mercadológica para 
as organizações midiáticas, com vistas a atrair amplas 
audiências, o que contribui para transformar a notícia em 
produto. No entanto, a produção noticiosa desproporcional 
que se centra prioritariamente na cobertura excessiva de fatos 
violentos, histórias humanas, casos bizarros não é um 
fenômeno recente. Este artigo objetiva, assim, investigar 
historicamente como o sensacionalismo, abraçado pelas 
organizações jornalísticas, acabou se consolidando com uma 
significativa ferramenta de mercado. Para isso, fez-se a opção 
de percorrer marcos fundamentais na história do jornalismo, 
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desde as primeiras folhas noticiosas do século XV na Europa 
até aos impérios dos jornais populares comerciais do início do 
século XX nos Estados Unidos. Este trabalho busca 
contextualizar historicamente a constituição do 
sensacionalismo como fenômeno de jornalismo de mercado.  
Palavras-chave: História do Jornalismo, sensacionalismo; 
jornal popular; estratégia de mercado. 
 
9) A história da TV Cultura contada nos artigos científicos 
 
Iluska Coutinho; Jemima Bispo de Jesus; Angelo Tosta 
(UFJF) 
 
Criada em 1969, a TV Cultura de São Paulo configura-se 
como um dos primeiros canais públicos instalados no Brasil. 
Mesmo assim, a bibliografia existente sobre a emissora ainda 
é modesta, resumindo-se a pesquisas, artigos, reportagens, 
críticas, entrevistas e resenhas. Neste sentido, a proposta 
deste trabalho é fazer um recorte nestas publicações e, a 
partir de artigos científicos catalogados em dois bancos de 
dados (Biblioteca Online de Ciências da Comunicação e 
Portal Intercom), examinar as referências feitas à TV Cultura, 
na tentativa de recompor, com a fidelidade e a isenção 
possíveis, a história da instituição. Outros autores são 
utilizados no decorrer do trabalho para embasar a narrativa, 
além da obra de cunho institucional do jornalista Jorge da 
Cunha Lima, intitulada “Uma história da TV Cultura”. 
Palavras-chave: TV Pública; TV Cultura; Pesquisa em 
Comunicação; História da Radiodifusão 
 
10) A história da ética como objeto de estudo em 
Jornalismo 
 
Iluska Coutinho; Allan Gouvêa; Caio Cardoso (UFJF) 
 
A produção acadêmica acerca do jornalismo pode abordar 
temas diversos, como aspectos ligados à rotina de produção, 
sobre o conteúdo, sobre o produto jornalístico apresentado, 
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dentre outros. Neste artigo, partimos de uma busca sobre a 
ocorrência da ética como palavra chave dos trabalhos nos 
últimos cinco anos nos encontros nacionais da Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – 
Intercom – e da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Jornalismo – SBPJor. Com isso, procuramos compreender 
quais são as ocorrências sobre Ética que atravessam a 
produção acadêmica sobre jornalismo, e qual papel que ela 
ocupa dentro do panorama das discussões destes encontros 
atualmente. Dentro dessa perspectiva, olhamos para os 
artigos publicados buscando o papel desempenhado pela 
ética, as condições em que ela se faz presente na discussão 
e qual o ideal ético apresentado pelos autores.  
Palavras-chave: jornalismo; ética; história. 
 
Sala C7 
 
Dia 01/05 (sábado) 
9h às 12h 
 
Mesa: REPRESENTAÇÕES DA ALTERIDADE  
 
Mediador: Leticia Matheus 
 
1) Jornalismo feminino, mulher e moda: uma relação 
histórica 
 
Carla Mendonça (FUMEC) 
 
Este artigo é parte da pesquisa realizada para obtenção de 
título de doutor em Comunicação Social, na UFMG. O recorte 
da tese intitulada “Um olhar sobre as mulheres de papel: 
tirania e prazer nas revistas Vogue”, que deu origem a este 
artigo, teve por objetivo analisar de que forma a moda, por 
meio da mídia revista, enforma os corpos e subjetividades 
femininos. Discute-se também um paradoxo instaurado na 
relação entre os periódicos impressos e fenômeno da moda: o 
prazer estético gerado por textos verbo-visuais com 
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pretensões de incitar o consumo. Este artigo apresenta a 
evolução do jornalismo de moda a partir de sua fundação, no 
século XVIII. Destaca, dentre outros fenômenos, o 
crescimento da importância das imagens na construção não 
somente desta mídia, mas da realidade das mulheres que 
passam a consumi-la em grande escala. 
Palavras-chave: jornalismo feminino; jornalismo de moda; 
moda 
 
2) Práticas discursivas identitárias: o universo feminino 
nas páginas da revista paranaense Ideias 
 
Ariane Pereira (Unicentro) 
 
Este texto é parte integrante de pesquisa que busca refletir 
sobre a construção da identidade feminina pela mídia 
paranaense ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. O recorte 
aqui apresentado refere-se ao último período de análise, 
quando tomamos como objeto a revista Ideias. Para a 
construção das análises aqui alinhavadas, voltamos nosso 
olhar para as colunas e textos opinativos assinados por 
jornalistas do sexo feminino, objetivando evidenciar, a partir 
dos temas escolhidos por elas, de que assuntos falam as 
mulheres e de como esses falam a respeito das mulheres. 
Análises que apontaram para o silenciamento de certos 
temas, iluminando, então, uma certa ordem discursiva, 
seguindo Foucault, onde nem todos podem discursivizar 
sobre todos os assuntos. 
Palavras-chave: jornalismo; revista Ideias; memória 
discursiva; ordem do discurso; identidade feminina. 
 
3) A trajetória do feminino na imprensa brasileira: o 
jornalismo de revista e a mulher do século XX 
 
Mayara Luma Maia Lobato (FMU) 
 
Este artigo pretende apresentar um breve apanhado da 
história das revistas femininas no Brasil, dos primórdios da 
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atividade da imprensa até os tempos atuais. Em um primeiro 
momento, resgata-se a trajetória da imprensa de revista, que 
se desenvolveu tão logo o jornalismo chegou ao País, com a 
Família Real, no século XIX. Depois de apresentar alguns 
conceitos sobre o veículo revista e como é seu fazer 
noticioso, a imprensa feminina de revista é tomada como 
fonte histórica para mostrar as transformações do 
comportamento da mulher ao longo do século XX. Para 
acompanhar as sucessivas mudanças por que passou seu 
público, a imprensa destinada às mulheres também precisou 
viver em constante renovação, incorporando novos conceitos, 
novas ideias e atualizando sempre seu tom de comunicação 
com a leitora. Ao final, constatou-se que o assunto abre 
espaço para estudos ainda mais profundos sobre o diálogo 
entre transformações sociais e imprensa – e que a análise de 
revistas pode ser um bom caminho para compreender os 
costumes e as inquietações que mobilizaram sociedades de 
outros tempos. 
Palavras-chave: Jornalismo de revista; História do 
jornalismo; Imprensa feminina; Mulher; Século XX. 
 
4) A história do ingresso das mulheres nas redações de 
dois impressos de Ponta Grossa 
 
Paula Melani Rocha; Marina A. Oliveira; Crystian E. Kuhl 
(UEPG) 
 
O artigo apresenta a história da inserção das mulheres nas 
redações dos impressos de Ponta Grossa, Paraná, e a 
participação feminina no desenvolvimento da imprensa local. 
Trata-se dos primeiros resultados de duas pesquisas de 
iniciação científica sobre a mulher no jornalismo na cidade, 
ambas desenvolvidas junto ao grupo de estudos Jornalismo e 
Gênero da UEPG. A metodologia adotada envolve pesquisa 
documental e bibliográfica e técnicas de entrevistas. O 
referencial teórico contempla estudos de jornalismo e história. 
Os resultados apontam que o jornal mais antigo da cidade, o 
Diário dos Campos foi também o primeiro a abrigar a 
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participação feminina, sendo o colunismo social a porta de 
entrada para elas e isso só ocorreu na década de 1980. A 
coluna Cortina de Seda existia desde a segunda metade da 
década de 1950, porém era assinada por homens. No 
entanto, em 1959, ela passa a ser assinada por Belinda, o 
pseudônimo de um homem. 
Palavras-chave: jornalismo; história; impressos; feminização 
das redações. 
 
5) “Como para o meu mal não há cura, o único remédio é 
o suicídio” (...) Uma leitura sobre as mulheres suicidas 
nos impressos pontagrossenses 
 
Alvaro Daniel Costa; Maura Regina Petruski (UEPG) 
 
Este artigo aborda elementos que estão circunscritos a 
questão do suicídio ou morte voluntária na cidade de Ponta 
Grossa na década de 50. A morte voluntária pode ser 
abordada a partir de diversos pontos: filosófico, sociológico, 
antropológico, moral, religioso, biológico, bioquímico, 
histórico, econômico, estatístico, legal, psicológico, 
psicanalítico e jornalístico. Como escopo metodológico foram 
utilizados cinco recortes dos dois principais jornais da época: 
O Diário dos Campos e o Jornal da manhã , consistindo na 
análise da narrativa jornalística sobre as referidas mortes. 
Este texto esboça um princípio de estudo de como podemos 
pensar este tipo de morte no que tange ao suicídio feminino 
nos anos 50 através dos jornais, mais especificamente de 
1950-1959. A morte voluntária é um tema complexo desde a 
antiguidade, perspectiva que parece não ter sido alterada ao 
longo do tempo. A discussão teórica abrange a questão dos 
valores- notícias, acontecimento para mídia, relação 
interdisciplinar da questão das fontes para a história e o 
jornalismo. 
Palavras-chaves: Suicídio, jornais, História; Jornalismo; 
História do jornalismo 
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6) Natal nos anos de 1920 por meio da revista Cigarra 
 
Isabel Cristine Machado de Carvalho; Manoel Pereira da 
Rocha Neto (Universidade Potiguar) 
 
O presente artigo tem como objetivo reconstituir o cenário 
social da sociedade natalense por meio das práticas 
jornalísticas em Cigarra, publicação de destaque na década 
de 1920. Dirigida pelo jornalista Aderbal França, a revista teve 
diversos colaboradores, entre eles: Edgar Barbosa, Oscar 
Wanderley, Lauro Pinto, Luís da Câmara Cascudo, Ewerton 
Cortez, Damasceno Bezerra, Palmyra Wanderley e o poeta 
potiguar de importância nacional, Jorge Fernandes. Utilizamos 
como fonte as cinco edições produzidas da Cigarra (1928-
1929), entrevistas com historiadores, visitas aos arquivos, as 
bibliotecas particulares de historiadores e jornalistas, os 
jornais da época, livros e fotografias. Observamos que a 
publicação registrava os aspectos progressistas pelos os 
quais a cidade e o país estavam vivendo. O intuito era 
construir uma nova forma de expressão. O periódico agregava 
esse tom de vanguarda tornando-se, portanto, a revista 
moderna de Natal. 
Palavras-chave: jornalismo; história; Cigarra; sociedade; Rio 
Grande do Norte. 
 
7) Imigração pelas páginas do jornal A Província de São 
Paulo/O Estado de São Paulo 
 
Guilherme Novelli (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma parte da 
história da Imigração europeia para o Estado de São Paulo, 
no final do século XIX e início do século XX, pela análise de 
227 matérias publicadas pelo jornal A Província de São Paulo 
(APSP) – que em 1890, após a proclamação da república, 
tornar-se-ia o atual O Estado de São Paulo. O estudo parte de 
um contexto histórico onde o processo da Imigração é 
identificado como parte de uma política econômica do 
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governo paulista e brasileiro, e do jornal, visando estimular a 
indústria cafeeira. A partir de um corpus de pesquisa 
composto por 19 matérias publicadas entre 1875 e 1933, o 
artigo buscou apresentar como um dos veículos de 
comunicação mais importantes do Brasil contribuiu para o 
resgate da memória deste contexto histórico e a construção 
da imagem do imigrante. 
Palavras-chave: História, Imigração, Jornalismo, A Província 
de São Paulo. 
 
8) Uruguai 1930. A cobertura da imprensa brasileira na 
primeira Copa do Mundo  
 
Filipe Fernandes Ribeiro Mostaro (UERJ) 
 
O maior evento esportivo do mundo terá sua vigésima edição 
no Brasil em 2014. Pouco se discute sobre a sua primeira 
edição, realizada no Uruguai em 1930. O mundo vivia um 
período entre guerras e a FIFA se consolidava como entidade 
de comando do futebol no mundo. A cobertura da imprensa 
nacional já anunciava como seriam as outras coberturas de 
Copa do Mundo. A briga entre paulistas e cariocas ocasionou 
a não ida dos paulistas e o enfraquecimento da seleção. 
Curiosidades e casos inacreditáveis ajudam a entender como 
o futebol ainda engatinhava, mas já era uma paixão nacional.  
Palavras-chave: futebol; copa; Uruguai; 1930; imprensa 
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Grupo de Trabalho: História da Publicidade e 

Comunicação Institucional 

Coordenação: Maria Angela Pavan (UFRN) 

Sessão 1 

Sala C6 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) – 08h30 às 12h30 
 
8h30 às 10h30 
 
Mesa: História da Publicidade  
 
1) “OLHO DA ÉPOCA”Imagem, comunicação e poder na 
“propaganda fide” inquisitorial  
 
Geraldo Pieroni (Universidade Tuiuti do Paraná); Alexandre 
Martins (Faculdade Integrada Santa Cruz de Curitiba) 
 
Este estudo concentra-se nos processos comunicacionais que 
se manifestam em instituições e práticas culturais. Contempla 
regimes interacionais, as linguagens e imagens mobilizadas 
em um contexto sócio- histórico específico no qual a 
Inquisição estava inserida. Analisa os mecanismos da 
utilização iconográfica como movimento de mediação e 
interação cultural. Estado e Igreja, as duas maiores 
instituições existentes na época Moderna, serão analisadas 
sob o enfoque da História da Comunicação. Com a intenção 
de difundir as suas doutrinas, estes organismos se serviram 
de imagens e símbolos para robustecer a ortodoxia da fé, 
espalhando na península ibérica e nas possessões 
ultramarinas uma eficaz propagatio. Imagens, comunicação e 
poder na propaganda fide inquisitorial. Este objeto de estudo 
está focado em Portugal durante o Antigo Regime (séculos 
XVI ao XVIII), local e temporalidade nos quais Trono e Altar 
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formavam um só poder, unidos para combater o mundo da 
heterodoxia. Rei e papa, apesar de governarem instituições 
com tarefas diferentes, formaram um Totus Uno para a 
missão conjunta de propagar os seus interesses. Para se 
debruçar sobre a propaganda em um período anterior ao 
advento e sucesso da mídia contemporânea, recorreremos 
aos mecanismos da análise histórica e de seus referenciais 
teóricos.  
Palavras-chave: Inquisição, propaganda, comunicação e 
linguagem. 
 
2) Americanismo e nacionalismo em anúncios comerciais 
durante o Estado Novo 
 
Marina Helena Meira Carvalho (UFMG) 
 
As décadas de 1930 e 1940 foram um período propício para o 
desenvolvimento da publicidade no Brasil. Os estudiosos da 
propaganda costumam ressaltar, entretanto, que durante 
essas décadas os anúncios comerciais no Brasil eram 
altamente americanizados, ainda não possuindo uma “cara 
nacional”. O american way of life, que ganhava terreno pela 
Política de Boa Vizinhança, era divulgado em diversos meios 
culturais brasileiros.Tal período coincide com o Estado Novo 
varguista (1937-1945), com pretensões altamente 
nacionalistas. Para (re)construir uma identidade brasileira, a 
ditadura varguista controlará os meios de divulgação cultural. 
Como, então, um Estado nacionalista permitiria a circulação 
de um imaginário americanista? Ao analisarmos anúncios 
comerciais veiculados nesse período, conseguimos levantar 
um inventário das representações construídas tanto acerca da 
identidade nacional, quanto do americanismo. Esse artigo 
avalia que o imaginário construído por essas representações 
não são conflitantes, muito pelo contrário, dialogam. São 
apropriados pelos brasileiros valores que não se chocam 
frontalmente com sua identidade, ou seja, é realizada uma 
apropriação seletiva. A propaganda saberá utilizar-se de 
elementos de consonância com o discurso e os sonhos 
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brasileiros, para, através da maior identificação com seus 
consumidores, vender os seus produtos. Tanto quando parte 
da representação americanista, quanto da nacionalista.  
Palavras-chave: anúncios comerciais; Estado Novo; Política 
de Boa Vizinhança; americanismo; nacionalismo. 
 
3) Das tábuas da lei de Moisés ao twitter de Bento XVI  
 
Carla Valéria da Costa Feitosa (UTP/PR) 
 
Desde o começo da história das civilizações, vemos o ser 
humano desejoso de compartilhar suas crenças, cultura, 
valores e experiências. O presente artigo tem por objetivo 
oferecer um olhar sobre a história da comunicação tendo por 
foco a Igreja Católica. Nosso objetivo é oferecer uma 
contribuição ao estudar os principais meios de comunicação 
utilizados por líderes religiosos para alcançar seus fiéis e 
apregoar as leis e as boas-novas do Evangelho. Começando 
pelas tábuas da lei, passando pelas cartas escritas pelos 
discípulos de Cristo,  pela invenção da imprensa, do rádio, da 
televisão, pela criação dos sites e do twitter, todos têm a 
finalidade de compartilhar os ensinamentos divinos, seja para 
aumentar o número de fiéis ou manter o rebanho já 
conquistado. A reflexão teórica do presente trabalho terá por 
base as teses desenvolvidas pelos teóricos da comunicação 
Alberto Klein e Vilém Flusser e algumas considerações da 
jornalista e mestra em Ciências da Comunicação Helena 
Corazza.  
Palavras-chave - História da comunicação; Igreja Católica; 
mídia. 
 
4) Os Anúncios nas Revistas Ilustradas: Imaginário e 
valores brasileiros no início do século XX  
 
Everardo Rocha; Claudia Pereira; Bruna Aucar (PUC/RIO) 
 
A proposta deste trabalho é construir uma interpretação da 
história dos anúncios nas principais revistas ilustradas do 
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início do século XX com o objetivo de empreender uma 
reflexão que evidencie como as narrativas neles contidas 
elaboram certos significados culturais da época. Para tanto, 
partimos do pressuposto de que as narrativas voltadas para a 
venda de produtos e serviços, particularmente naquelas 
revistas das três primeiras décadas do século passado, 
revelam parte importante do nosso imaginário, do nosso 
espaço social e simbólico, codificam nossas representações e 
práticas de consumo e são elementos centrais para a 
compreensão da própria cultura brasileira. 
Palavras-chave: publicidade, revistas ilustradas, consumo.  
 
 
5) Comunicação organizacional e representações de 
infâncias em anúncios de banco veiculados na revista 
Veja (1968-2011)  
 
Pâmela Stocker (UFRGS)  
 
Na perspectiva da comunicação organizacional, a publicidade 
apresenta-se como meio profícuo para que as organizações 
atualizem os seus discursos e falem de si para os públicos de 
forma estratégica. No caso da mídia impressa, os bancos 
ocuparam lugar de destaque como as organizações que mais 
empregaram representações de infância em seus anúncios 
nos últimos 40 anos (ANDRADE, 2010). Fruto da dissertação 
de mestrado intitulada “Comunicação Organizacional e Ethos 
Discursivo: representações de infâncias em anúncios de 
bancos veiculados na revista Veja (1968-2011)” este artigo 
pretende compartilhar alguns resultados da pesquisa no que 
se refere à trajetória dos anúncios das organizações 
bancárias que acionaram representações de infância para 
falar de si. O referencial metodológico adotado compreende 
elementos da aproximação entre semiose peirceana e análise 
do discurso, desenvolvida por Verón (1980 e 2004). O objetivo 
deste estudo é apresentar parte do material coletado, 
conhecer as representações de infância acionadas e refletir a 
respeito dos anúncios que estiveram em circulação nas 
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últimas quatro décadas. Para isso foram selecionados dois 
anúncios representantes de cada década, realizada a 
contextualização histórica e apresentação das estratégias 
adotadas pelas organizações para falar de si com o 
acionamento das representações de infâncias. 
Palavras-chave: comunicação organizacional; organizações 
bancárias; publicidade; representações de infâncias 
 
6) MÚSICA & MÍDIA – A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 
NA INDÚSTRIA CULTURAL

 

 

Leonardo Saldanha (UFRN)  
 
Música Popular Brasileira e Indústria Cultural. A influência 
exercida pela mídia no processo de afirmação, transformação 
e consolidação dos gêneros populares. A música surge para a 
mídia assimilando nomes e rótulos. Assim, assume a 
característica de produto. Bem imaterial adotado pelos meios 
de produção e comunicação de massa, transforma à tradição 
musical, resultando em produtos novos e ressignificados. 
Símbolos de uma cultura plural e reconhecidamente rica em 
volume e qualidade.Este artigo busca apresentar a Música 
Popular Brasileira e o importante papel desempenhado pelos 
agentes midiáticos na sua consolidação e construção como 
produto representativo da identidade contemporânea do seu 
povo, dentro de um cenário globalizado. 
Palavras-chave: Tradição, Música Popular Urbana, Mídia e 
Indústria Cultural 
 
 
7) O BRASIL EM RITMO DE COPA DO MUNDO DE 
FUTEBOL: A IMAGEM DOPAÍS NA PROPAGANDA DE 
1950 E DE 2014 
 
Silvia Helena Belamino; João Ciro S. Oliveira Neto (UFC) 
 
Este estudo tem por objetivo realizar uma análise comparativa 
entre a propaganda veiculada na Copa do Mundo de Futebol 
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da FIFA de 1950 e de 2014. Nesse sentido, foram 
identificadas as estratégias de comunicação utilizadas nos 
diferentes momentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
cujo objetivo principal foi compreender e comparar as 
estratégias de comunicação e de marketing aplicadas ao 
evento em 1950 e em 2014. Nesta primeira fase da pesquisa, 
observou-se as influências dos aspectos sociais, econômicos, 
culturais e políticos na abordagem da comunicação. O 
trabalho visa, portanto, dissertar sobre as contribuições da 
propaganda na imagem e na visibilidade do Brasil, “o país do 
futebol”, no evento.  
Palavras-chave: Copa do Mundo de Futebol; Propaganda; 
Imagem; Brasil. 
 
8) “(Não) É proibido fumar” – anúncios publicitários da 
Revista Vida Capichaba (1954) 
 
Jade de Brito Roque; Gabriela Santos Alves (UFES) 
 
Artigo sobre a publicidade vinculada na Revista “Vida 
Capichaba” durante o ano de 1954. Tem como objetivo 
analisar anúncios de cigarro da marca “Hollywood”, 
destacando estratégias de publicidade presentes e a forma 
como a figura feminina é mostrada. Serão analisadas 
somente as edições do ano de 1954, visto que esse foi o ano 
que apresentou maior número de aparições e de anúncios 
diferenciados, em relação aos outros anos da década de 50. 
A Revista “Vida Capichaba” foi lançada em 1923 e é 
interessante destacar que o estudo foi feito em cima da sua 
última década de veiculação. O presente artigo será realizado 
com a intenção de mostrar  
a importância da revista, principalmente no estado, e a forma 
como os anúncios publicitários eram veiculados na mesma. 
Com a finalização da pesquisa, espero alcançar todas as 
minhas expectativas e que o meu artigo possa servir como 
material para trabalhos que venham a ser realizados por 
outros estudantes.  



57 

 

Palavras-chave: Revista Vida Capichaba, cigarros 
Hollywood, anúncios. 
 
9) A mídia estadunidense e a volta aos tempos de paz: Os 
anúncios publicitários e as expectativas sobre o pós-
Segunda Guerra (1944-1945)  
 
Pauline Bitzer Rodrigues (UEL) 
 
Após a maior mobilização que o país já sofrera, ao final da 
Segunda Guerra Mundial, os Estados (EUA) precisavam fazer 
uma reconversão para os tempos de paz. Esse período foi de 
grande preocupação, planejamento e início da reconversão 
socioeconômica e da desmobilização e reintegração da 
grande massa de ex-combatentes na sociedade. Medidas 
políticas e econômicas foram tomadas pelo Estado e pelo 
setor privado, mas para uma reorganização social do país a 
população teria de ser preparada e orientada sobre como agir 
na passagem do tempo de guerra para o tempo de paz, 
principalmente frente aos veteranos que estavam retornando 
sem emprego, muitos com sequelas físicas e/ou psicológicas. 
Uma nova onda de propagandas e guias foi veiculada 
nacionalmente tanto para a população diretamente, quanto 
para a mídia, a orientando em como apresentar a nova 
situação e os veteranos. A pesquisa, que se inicia, tem por 
objeto essa virada propagandística no imediato pós-guerra, 
com novas orientações e novos discursos, tendo como fontes 
documentais guias e pesquisas feitos pelo Office of War 
Information e propagandas em revistas de grande circulação 
(Time e Life) que orientem quanto a três questões principais: 
a reconversão socioeconômica da sociedade, o retorno e a 
reintegração dos veteranos e a situação das mulheres, que 
depois de conquistar certa independência com os trabalhos 
de guerra eram aconselhadas a reassumirem o papel de mãe, 
esposa e dona de casa. 
Palavras-chave: Publicidade; História dos Estados Unidos; 
Pós-Segunda Guerra. 
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10h30 às 12h30 
 
Tema: História da Comunicação Institucional  
 
1) Da assessoria de imprensa à comunicação 
organizacional: A implantação de uma equipe de 
assessoria de comunicação na Agência Fotec  
 
Juliana Bulhões (UFRN), Cintia dos Reis (UNP)   
 
Investiga-se acerca da historicidade da comunicação 
institucional na Agência Fotec de fotojornalismo experimental, 
projeto de extensão universitária responsável pela cobertura 
jornalística da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura 
(Cientec) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O objetivo geral foi investigar como se deu a 
apropriação e o uso das técnicas da comunicação 
organizacional e o desenvolvimento de uma equipe de 
comunicação na Agência Fotec, bem como se deu a 
implantação da equipe de assessoria de imprensa no ano de 
2010 e o crescimento da abrangência de produtos e serviços 
pela qual passou até o ano de 2012. A base metodológica 
incluiu revisão bibliográfica, pesquisa exploratória e pesquisa 
participante ou pesquisa-ação. Foi usada a técnica de 
entrevista por meio de questionário semi-estruturado, aplicado 
a vinte estudantes que participaram da equipe de assessoria 
de imprensa da Agência Fotec entre 2010 e 2012. 
 
Palavras-chave: Comunicação institucional; Histórico 
institucional; Comunicação organizacional; Cientec; Agência 
Fotec. 
 
2) Assessoria de imprensa em busca de ressignificação: 
Como a revolução das mídias está reinventando a 
comunicação nas organizações  
 
Marília Saveri (UMESP)  
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O presente estudo objetiva compreender como as interfaces 
tecnológicas e culturais da comunicação de mercado têm 
remodelado o trabalho do assessor de imprensa. 
Questionamentos importantes, como os novos rumos do 
jornalismo e os impactos da comunicação digital nos negócios 
têm gerado novos significados na atividade profissional 
responsável pelo relacionamento com a imprensa e pela 
imagem institucional das organizações. As organizações já 
entenderam que não basta apenas investir em propaganda 
porque essa linguagem não é mais suficiente para falar com a 
sociedade. Todavia, à medida que o jornalismo permanece 
em um cenário inconstante, também o trabalho do assessor 
de imprensa está sendo dificultado. Assim, a partir de um viés 
histórico, essa pesquisa apresenta perspectivas para novas 
atuações na assessoria de imprensa. Com base em uma 
revisão atualizada da literatura nacional e estrangeira, 
apresenta o assessor de imprensa como um agente de 
confiança.  
Palavras-chave: história, comunicação institucional, 
assessoria de imprensa, comunicação organizacional 
 
 
3) STAR – A Primeira Estrela: História da Primeira 
Agência de Propaganda do Rio Grande do Sul  
 
Ilza Maria Praxedes do Canto (UFRGS) 
 
A pesquisa resgata a história da primeira agência de 
propaganda criada no estado do Rio Grande do Sul, a 
S.T.A.R. Ltda. (Sociedade Técnica de Representações 
Limitada), fundada por Arthur do Canto Jr., no ano de 1932. 
Através de pesquisa bibliográfica, busca em jornais e revistas 
da época, entrevistas com profissionais da área e familiares 
do fundador, além de consultas ao acervo particular da família 
foi possível  remontar o cenário da época e as circunstâncias 
que levaram à fundação da agência, bem como seu 
fechamento em 1969. Através da pesquisa foi possível 
conhecer as características do negócio, a estrutura de 
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funcionamento da agência, seus clientes, sua criação e 
produção publicitária (anúncios em jornais, rádio e cinema), o 
perfil do fundador, além dos profissionais que passaram pela 
STAR. A agência é considerada a pioneira da propaganda 
gaúcha e foi responsável pela formação de diversos 
profissionais da área no Rio Grande do Sul. 
Palavras-chave: Publicidade; Propaganda; História da 
Propaganda; Propaganda no Rio Grande do Sul; Agência de 
Publicidade. 
 
4) O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES (1961-1967): A PRODUÇÃO DAS 
CONDIÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS À EXPANSÃO DO 
MERCADO PUBLICITÁRIO NO BRASIL  
 
Moacir Santos; Monica Carniello (Universidade de 
Taubaté/SP) 
 
A expansão do mercado publicitário brasileiro no século XX 
dependeu do desenvolvimento de um sistema nacional de 
telecomunicações apto a dinamizar a publicidade no país. O 
objetivo do presente artigo foi discutir as condições 
institucionais e políticas relacionadas à viabilização da 
expansão e estruturação do mercado publicitário no Brasil na 
segunda metade do século XX. A metodologia que amparou a 
realização da pesquisa pautou-se em uma pesquisa 
documental e bibliográfica que possibilitou a investigação das 
condições históricas e políticas do desenvolvimento do 
sistema nacional de telecomunicações e seus efeitos sobre a 
expansão do mercado publicitário no Brasil. Constatou-se que 
o sistema nacional de telecomunicações foi desenvolvido 
mediante uma política pública planejada antes do golpe militar 
de 1964, que foi mantida durante a ditadura. O 
desenvolvimento do sistema nacional de telecomunicações 
subsidiou a expansão do mercado publicitário, com 
contribuição decisiva da política setorial do Estado brasileiro. 
Palavras-chave: mercado publicitário; política de 
telecomunicações; ditadura militar. 
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5) Memórias e história da Publicidade em Chapecó – SC  
  
Valéria Marcondes; Juceli  Morello Lovatto; Dirceu Hermes; 
Daniel Moreira; Bruna Sbardelotto (Unochapecó/ SC) 
 
O estudo da história da publicidade e propaganda ajuda a 
compreender o processo pelo qual a sociedade, em 
determinados períodos e contextos, define os instrumentos e 
as formas de publicização de produtos, bens de consumo e 
valores socioculturais específicos. O presente artigo relata 
alguns resultados das pesquisas realizadas pelo Núcleo de 
Iniciação Científica em Memória da Publicidade e Propaganda 
em Chapecó – SC, coordenado por professores 
pesquisadores da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó. A história da Publicidade e Propaganda em 
Chapecó conta com registros ainda incipientes. É objetivo do 
Núcleo o resgate e registro das memórias individuais e 
coletivas dos sujeitos envolvidos na construção do campo 
publicitário em Chapecó. O registro de memórias destes 
sujeitos contribui para conhecer o passado, construir o 
presente e planejar o futuro.  
Palavras-chave: Publicidade e Propaganda; Memória; 
História 
 
6) Propagandas na Revista Capricho e a possibilidades de 
construção do corpo sob uma ótica Biopolítica (1954-
1959)  
 
Jemima Fernandes Simongini (UEL) 
 
Juventude, beleza, saúde e higiene. Palavras que definem o 
conteúdo das propagandas da revista Capricho, conceitos que 
estão ligados de uma maneira muitas vezes inusitada, como 
na reportagem em que se cogita possibilidade de se 
considerar a velhice uma doença, e até mesmo não obrigar as 
mulheres a revelarem suas idades. A busca pela manutenção 
do aspecto jovem, asseado e da vitalidade dominam os 
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discursos destas propagandas que vão se tornando cada vez 
mais frequentes na década de 50 no Brasil, pois é o momento 
em que os hábitos de consumo sofrem uma intensa 
transformação e aceleração. Levando em consideração as 
propagandas da Revista Capricho (1954-1959) como parte da 
comunicação humana, logo fonte para a pesquisa histórica, 
este trabalho busca explicitar as relações do discurso de 
beleza saúde e higiene e a sociedade biopolítica, em que a 
administração da vida se torna central e a relaciona a 
administração de si, de que maneira o sujeito é chamado a 
colaborar com a própria vida. Pensando que o efeito do 
biopoder é a produção de realidades, de desejos, de saberes. 
Ele não funciona pelo impedimento a uma determinada 
prática, mas pelas possibilidades favoráveis que esta prática 
proporcionará ao sujeito. 
Palavras-chave: Publicidade; Revista Capricho; Biopolítica. 
 
7) Brasil 2003-2012: a evolução do PIB e dos 
investimentos publicitários em mídia nos 10 anos de 
governo do PT 
 
 Itanel Quadros (UFPR) 
 
O trabalho investiga a evolução dos investimentos 
publicitários no Brasil entre 2003 e 2012, destacando suas 
relações com o comportamento do PIB (Produto Interno 
Bruto) nos dez anos de governo do PT, em dois mandatos do 
governo Lula (2003-2006 e 2007-2010) e nos dois primeiros 
anos do governo de Dilma Rousseff  (2011-2012). Nele são 
referenciadas as inversões realizadas nos principais meios de 
comunicação, a partir de dados consolidados em relatórios 
anuais efetuados pelo Projeto Inter-Meios da revista Meio & 
Mensagem e auditados pela empresa 
PricewaterhouseCoopers. 
Palavras-chave: Publicidade; Investimentos; PIB, Lula; 
Dilma. 
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8) Um site com conceito regional: a coleção de joias 
Gauchidade  
 
Maria da Graça Portela Lisbôa (UFMS e UNIFRA); Darciele 
Paula Marques (UFSM); Carlos Alberto Orellana (UFSM) 
 
O presente estudo faz uma análise quantitativa do alcance 
obtido pelo conceito regional presente na coleção de joias 
Gauchidade através da comunicação institucional realizado 
por meio de uma ferramenta on-line, o seu site. A coleção foi 
elaborada seguindo os conceitos mais atuais de design e 
apresenta como base para criação da coleção de joias, o 
modo de vida dos estancieiros das fazendas do Rio Grande 
do Sul no século XIX. A divulgação da coleção de joias 
ocorreu através das mídias tradicionais, como folder e 
também mídia digital, o site.  A construção de um site para a 
coleção de joias foi pensada com o intuito de buscar um 
alcance internacional, que, para além, de tornar pública e 
desejável a coleção de joias Gauchidade, busca propagar a 
importância da pesquisa para a elaboração de uma coleção, 
bem como, os estudos posteriores desenvolvidos em relação 
à temática utilizada para a criação e produção da coleção.  Os 
resultados apontaram que esta estratégia de propagação de 
informação sob os estudos desenvolvidos em torno da 
temática base para a elaboração das joias obteve bons 
resultados, já o objetivo secundário de comercialização da 
coleção não obteve êxito, pois o produto joia se caracteriza 
pela necessidade de ser observado, admirado e tocado, 
recurso que o ambiente on-line ainda não contempla.  
Palavras-chave: design de joias; comunicação; produção 
 
 
Sessão 2 
 
Sala C6 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
13h30 às 16h 
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Tema: Mídias e Comunicação  
 
1) Nos trilhos do MetrôRio: mídia, narrativa e paisagem 
comunicacional na cidade subterrânea  
 
Claudia de Mello Braga Teixeira Bianco; Marina Pereira das 
Neves; José Cardoso Ferrão Neto (UERJ) 
 
 Elemento de composição da urbe, o metrô do Rio de Janeiro 
é um grande polo agregador de pessoas, temporalidades e 
espacialidades. Sua função transcende a de transporte e seu 
território é (re)apropriado através de diversos recursos 
midiáticos, principalmente a propaganda, que se ajustam num 
emaranhado de narrativas tradicionais e não-tradicionais. 
Neste artigo, apontamos algumas práticas comunicacionais 
utilizadas por essas mídias que se propõem a traduzir o 
subterrâneo como espaço-parte da realidade externa a esse 
ambiente. Apontamos, ainda, as paisagens sonora e visual 
como principais na formação da narrativa do espaço e na 
contextualização e reinterpretação do subsolo na vida do 
cliente da empresa MetrôRio. Aperfeiçoamento de transportes 
- de muitas maneiras uma remediação -, tentativa deconexão 
de mundos paralelos e concomitantes, território institucional e 
tecnológico, e até mesmo um meio de comunicação, o 
metropolitano do Rio representa a síntese do mundo urbano 
contemporâneo, busca mudar a percepção de velocidade e 
diminuir as distâncias entre os sujeitos. 
Palavras-chave: mídia institucional; oralidade; letramento; 
narrativa; metrô. 
 
2) Identidade Mulher: práticas de consumo e a percepção 
da comunicação estética na maturidade 
 
Selma Felerico (Universidade Presbiteriana Mackenzie/ SP)   
 
O presente artigo registra os resultados de uma pesquisa 
desenvolvida em 2012– no âmbito do CAEPM – que tem por 
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objetivo avaliar a   satisfação das  mulheres acima  dos 50 
anos – das classes sociais A e B – com sua aparência.  
Compreender as transformações nas práticas de consumo 
relacionadas à beleza, ao corpo, que tem a mídia impressa 
como guia,  e categorizar os vários tipos de corpos 
encontrados que contribuem para a construção de novas 
identidades femininas, são os objetivos específicos. A 
hipótese é que há um ideal de beleza predominante no 
imaginário feminino imposto pela mídia.  E de acordo com o 
padrão elegido pela mulher surgem novos hábitos sociais e 
práticas de consumo.  
Palavras-chaves: Identidade mulher; Consumo feminino; 
Publicidade feminina; 
 
3) Corpo, Atitude e Meios de Comunicação: uma 
aproximação qualitativa 
 
Charlene Silva Dalbosco (Universitat Autónoma de Barcelona) 
 
Este estudo evidencia se as pessoas são capazes de 
construir impressões através somente da silhueta corporal e 
que relação os meios de comunicação tem na construção 
dessas impressões. Para isso, realiza-se uma análise de 
conteúdo das entrevistas em profundidade resultantes de um 
método qualitativo, onde foram analisadas cinco formas de 
silhuetas distintas, todas com o mesmo índice de IMC (Indice 
de Massa Corporal). Parte de um estudo empírico mais amplo 
realizado na Espanha, no ano de 2011,  este artigo centra-se 
em como a imagem do corpo é capaz de servir de informação 
para o outro, construindo impressões e causando atitudes, 
influenciados ou não pelos meios de comunicação.  Além 
disso, que tipos de conceitos são edificados para os distintos 
formatos de silhuetas corporais, com o mesmo IMC, 
frequentemente especulados pelos meios de comunicação e 
nas publicidades. 
Palavras-Chave: meios de comunicação, publicidade, corpo 
e atitude. 
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4) Corpo Midiático: histórias das imagens, comunicação e 
memória na pele em Natal - RN/ Brasil e Catania - 
Sicília/Itália  
 
Maria Angela Pavan; Ana Paula de Barros Ferreira; Joanisa 
Boeira Prates (UFRN) 
  
Neste trabalho faremos uma reflexão sobre o novo modo de 
consumir tatuagem através da perpetuação de imagens de 
produtos da indústria cultural na pele. A pele e o corpo 
midático e a produção de sentido da cultura do consumo.  
Analisamos as memórias individuais de seis jovens, 
registradas nas cidades de Natal-RN/Brasil e Catania-
Sicilia/Itália no período de julho a dezembro de 2011. 
Pretendemos mostrar como nasce este afeto pelos produtos 
culturais que foram tatuados em suas peles e como esses 
produtos são utilizados com a finalidade de expressar 
pertenças identitárias. Iniciamos com uma abordagem teórica 
sobre as definições e conceituações de identidade em Hall 
(2000), Breton (2009) e Lipovetsky (2007). Refletimos a partir 
de Canevacci (2008 – 2010), Sodré (2006) os estudos dos 
fenômenos comunicação e cultura e de mediação sígnica do 
consumo por meio de suas marcas na vida afetiva das 
pessoas. 
Palavras-chave: Tatuagem; Consumo; Comunicação; 
Identidade e Cultura 
 
5) A circulação cultural da RBS TV:análise das relações 
entre produtores, produtos e consumidores – Damaris  
 
Strassburger, Ana Luiza Coiro Moraes (UFSM) 
 
O artigo propõe uma reflexão em torno dos movimentos 
realizados pela Rede Brasil Sul de Televisão no processo de 
construção de identidade de marca, a partir da observação de 
dois comerciais autopromocionais veiculados pela emissora. 
Objetiva-se compreender de que forma a RBS TV relaciona 
sua marca ao contexto cultural de seus telespectadores. Para 



67 

 

tanto, recorre-se à base teórica dos Estudos Culturais, 
principalmente às articulações entre os elementos presentes 
no mapa do circuito cultural, proposto por Du Gay (1999). A 
hipótese levantada é de que a emissora, através da referência 
à cultura gaúcha, estabelece e determina seu espaço de 
atuação no estado do Rio Grande do Sul. 
Palavras-Chave: Comunicação Institucional. 
Autopromocionalidade.  Circuito da cultura. Linguagem e 
representação. 
 
 
6) A história da televisão corporativa brasileira: o caso TV 
Bamerindus 
 
Rakelly Calliari Schacht (UEL) 
 
Este artigo apresenta um estudo sobre a experiência pioneira 
de TV corporativa brasileira desenvolvida pelo banco 
Bamerindus, entre 1991 e 1997. Para tanto, foi utilizada a 
metodologia de História Oral, através de entrevistas por 
pautas realizadas com profissionais que atuaram na produção 
de conteúdo para a rede audiovisual e com o então presidente 
da empresa. Com uma rede formada por mais de mil agências 
em todo o país, segundo a pesquisa esta foi a primeira 
empresa a criar uma TV corporativa no Brasil, adequando 
práticas internacionais à tecnologia disponível na época, e 
operando com funcionários e equipamentos próprios, a partir 
da sede em Curitiba. O referencial teórico encontrado em 
autores da Comunicação Organizacional, entre eles KUNSCH 
(2003), NASSAR (2009), DEL GAUDIO; LEMOS (2003) e 
MARCHIORI (2008), permitiu-nos chegar à conclusão de que, 
além do caráter pioneiro, também é possível observar na 
experiência da TV Bamerindus a relação entre comunicação e 
cultura organizacional.  
Palavras-chave: Comunicação organizacional; TV 
corporativa; TV Bamerindus 
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7) A TV PONTA NEGRA e o início da publicidade de TV em 
Natal/RN  
 
Jeferson Luís Pires Rocha (UFPB); Alexandre Ferreira dos 
Santos (UFRN) 
 
Este artigo registra e reconstitui as atividades publicitárias em 
Televisão no Rio Grande do Norte, na década de 80, período 
em que houve a inauguração das primeiras emissoras 
comerciais no estado. Para concretizar nossos objetivos, além 
da pesquisa bibliográfica (livros, jornais e trabalhos 
acadêmicos), foram realizadas entrevistas com jornalistas, 
técnicos, publicitários e proprietários de emissora. O trabalho 
mostra como a publicidade televisiva era produzida e 
apresentada no estado antes da TV Ponta Negra e como esta 
emissora contribuiu para implantar uma nova modalidade de 
televisão, até então inexistente nas terras potiguares, e que 
foi um passo importante para a implantação de outras 
emissoras comerciais de TV no Rio Grande do Norte. 
Palavras-chave: TV Ponta Negra; emissora comercial; 
publicidade em TV; Memórias.   
 
8) Meio século de RBS TV: a construção de uma 
identidade gaúcha para si e seu público  
 
Alisson Machado; Carline Ternus; Tainan Pauli Tomazetti; 
Flavi Ferreira Lisboa Filho (UFSM) 
 
O presente artigo pretende discutir como as notícias 
selecionadas para contar os 50 anos da RBS TV (Rio Grande 
do Sul), no programa Globo Repórter, constroem significados 
sobre sua identidade gaúcha, que se estende tanto para si, 
emissora, quanto para identificar seu público. Para tanto, o 
aporte teórico-metodológico está ancorado nas estruturas de 
sentimento (emergentes, dominantes e residuais), propostas 
por Raymond Willians (1979, 1992, 2003), um dos expoentes 
dos Estudos Culturais.  
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Palavras-chave: Estudos Culturais; estruturas de sentimento; 
identidade; história; RBS TV. 
 
9) PUBLICIDADE AUDIOVISUAL E CINEMA: A arte 
publicitária do entretenimento  
 
Marcelo Eduardo Ribaric (Universidade Tuiuti do Paraná – 
UNIBRASIL/ Paraná) 
 
Desde os primórdios do cinema, o filme publicitário estava 
presente, sendo parte fundamental no desenvolvimento do 
espetáculo cinematográfico. Filmes comerciais e publicidade 
fílmica se assemelhavam tanto na produção quanto nos seus 
conteúdos, adotando uma forma narrativa análoga, 
trabalhando o tempo de forma a prender a atenção do 
espectador. Isto foi possível dado ao fato de que ambos 
refletiam o cotidiano que, como afirmava Walter Benjamin, é a 
realidade vivida pelo homem com a qual o cinema mantém 
uma relação indissolúvel. Esta comunicação é uma parte da 
pesquisa de doutorado, onde buscamos entrelaçar os 
conceitos do cinema, da publicidade e do entretenimento 
como campos de conhecimentos dependentes e abertos e, 
mesmo partindo de princípios distintos, tais como narrar uma 
história, distrair, provocar uma satisfação pessoal ou estimular 
o consumo de um produto/serviço/idéia, mostrando que seus 
objetivos e modos de produção convergiam desde o 
surgimento das primeiras imagens em movimento, para uma 
única forma percepção por parte do espectador 
Palavras chave: cinema; publicidade; entretenimento; 
hibridização, cultura. 
 
Sessão 3 
 
Sala C6 
 
Dia 01/06 (sábado) – 08h30 às 12h 
 
8h30 às 11h 
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Tema: Alternativas na Comunicação 
 
1) A comunicação governamental digital do município de 
São José dos Campos – SP  
 
Monica Carniello, Moacir Santos (Universidade de 
Taubaté/SP) 
 
A disponibilização de informação é um direito do cidadão e 
uma condição para o desenvolvimento, diretamente 
relacionada ao ambiente democrático. O objetivo do presente 
artigo é verificar, no campo da emissão, como o município de 
São José dos Campos estrutura sua comunicação 
governamental por meio do site oficial do município, e, 
portanto, como disponibiliza informação e dialoga com a 
sociedade por meio desse canal de comunicação. A pesquisa 
caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa, 
com coleta de dados documental. Verificou-se que, com as 
possibilidades tecnológicas, o site do município passa de uma 
função meramente informativa para tornar-se um prestador de 
serviços ao munícipe e um canal de diálogo potencial entre 
sociedade e governo. Tal fato não assegura a participação do 
cidadão na gestão municipal, mas instrumentaliza a 
sociedade democrática. 
Palavras-chave: Comunicação governamental. Mídia digital. 
Município. 
 
2) Futebol e Publicidade: anotações preliminares 
 
Fernanda Ribeiro Haag (UFF) 
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar análises 
preliminares acerca da interação entre o campo publicitário e 
o campo esportivo na conjuntura do capitalismo tardio. Graças 
às mudanças ocorridas no regime de acumulação capitalista e 
principalmente dentro do próprio campo esportivo, o futebol a 
partir da década de 80 passou por transformações em sua 



71 

 

estrutura. A publicidade desempenhou papel essencial nessas 
mudanças e é importante problematizá-las. Entretanto, parte-
se de uma ideia de interação entre esses dois microcosmos, 
logo, acredita-se que ambos se modificam e se influenciam e 
é isso que buscaremos trabalhar aqui. Para finalizar, 
analisaremos uma peça publicitária televisiva que trata sobre 
futebol buscando aliar a análise sobre a interação dos dois 
campos com a propaganda analisada.  
Palavras-chave: publicidade; futebol; história 
 
3) Publicidade e produção editorial na exposição 
“Comunicação em História”  
 
Thiago Trindade; Janderle Lima Junior; Juliana Petermann; 
Marília de Araujo Barcellos; Ana Luiza Coiro Moraes (UFSM) 
 
O artigo aborda a atuação dos cursos de Comunicação da 
UFSM na exposição “Comunicação em História”, realizada 
durante a Feira do Livro de Santa Maria, em 2012, dirigindo 
seu foco à criação das peças publicitárias para o evento. O 
referencial teórico se volta à reflexão sobre a contribuição 
cultural de uma Instituição de Ensino Superior, a UFSM, na 
articulação entre o fazer empírico e interdisciplinar e o caráter 
epistemológico de todo o pensamento que se produz no 
ambiente acadêmico. O projeto apontou para além do debate 
sobre o papel de profissionais e alunos do campo da 
comunicação em evento que envolve a produção cultural da 
cidade, ao marcar o diálogo entre memória, história e 
valorização de patrimônio, a partir do acervo da comunicação 
disponibilizado ao público da Feira do Livro.  
Palavras-chave: Comunicação, Cultura, Exposição, 
Produção Editorial, Publicidade. 
 
4) A Comunicação e o Mito do fundador das organizações 
familiares através das discursividades publicitárias 
institucionais 
 
Roberto José Ramos; Fernanda Lopes de Freitas (PUC/RS) 
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Desde o dia em que nascemos estamos inseridos em 
organizações, dos mais variados tipos, e as mesmas 
permeiam toda a nossa existência. Na mídia elas tem suas 
representações, das quais, muitas parecem moldar o 
comportamento de alguns públicos. Com as organizações 
familiares, o mesmo acontece, no entanto, a busca pelo 
resgate da sua memória se faz essencial, inclusive para a sua 
sobrevivência diante do mercado, pois através da 
historicidade tenta persuadir os stakeholders. Por isso, neste 
presente artigo, iremos tentar compreender e explicar a 
comunicação das empresas familiares, através de seus 
discursos organizacionais. Pra tanto, será utilizada a analise 
discursiva da publicidade institucional do SBT (Sistema 
Brasileiro de Televisão), pois parece explicitar o tema que 
estamos estudando, através do qual podemos perceber a 
importância da memória para a composição dos discursos 
persuasivos. 
Palavras-chave: Comunicação institucional; Organizações 
Familiares; Publicidade; Discurso. 
 
5) Campanha VIPOLU: Rigotto 2002 governador RS 
 
 Maria Berenice da Costa Machado; Josiléia Lisandra Kieling 
(UFRGS) 
 
Considerando que governador foi o primeiro cargo do poder 
executivo a recuperar o status “eleito pelo voto direto e 
popular”, estamos propondo pesquisa para refletir sobre as 
oito campanhas que alcançaram êxito no Rio Grande do Sul 
entre 1982 e 2010, período que chamamos de 
redemocratização. Neste texto iniciamos o estudo pelas 
estratégias criativas da campanha de Germano Rigotto, 
governador eleito pelos gaúchos em 2002. A partir de um 
outdoor

 
veiculado no segundo turno, de onde destacamos 

slogan, assinatura, fotografia, logomarca e cores, desejamos 
entender a orientação VIPOLU (sigla de vibrante, popular e 
luminoso) e o conceito paixão adotado pela comunicação.  
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Creditamos a esta capacidade de apresentar o candidato 
como diferente e alternativo à guerra estabelecida entre 
Antônio Britto/ PPS e Tarso Genro/ PT. Com fundamentos 
teóricos da propaganda e da política, conduzimos a análise 
que tem caráter histórico-documental e recorre a técnicas 
mistas para dialogar com o objeto.    
Palavras-chave: Propaganda política; estratégia; governador; 
Rio Grande do Sul; Rigotto.  
 
6) A implantação do curso de Relações Públicas da 
Feevale em um contexto de investimentos em Educação 
durante o Regime Militar (1969-1974)  
 
Gisele Becker (Unisinos/RS); Rodrigo Perla Martins 
(Feevale/RS); Carla Lemos Silva (UFRGS/RS) 
 
Este estudo busca compreender o momento de implantação 
do curso de Relações Públicas na Universidade Feevale em 
um contexto de investimentos no campo da educação técnica 
e superior durante o período do Regime Militar. A partir do 
surgimento da ASPEUR, em 1969, e consequentemente da 
Feevale, em 1970, entendia-se, no país, que o momento era 
propício para formação de mão-de-obra qualificada para 
atender ao desenvolvimento do parque industrial brasileiro, 
visando à construção de um Brasil Potência. A implantação do 
curso de Relações Públicas se alinha a este contexto, pois 
visava aos modernos meios de comunicação aplicados à 
administração e produtividade industriais, estendendo-se ao 
turismo, à propaganda e à divulgação, elementos cruciais na 
consolidação da estrutura de governo e projetos de 
desenvolvimentos objetivados pelos militares às portas da 
década de 1970.  
Palavras-Chave: Regime Militar; curso de Relações Públicas; 
Feevale.  
 
7) A legitimação social-histórica do Curso de Relações 
Públicas da UFSM 
 



74 

 

Flavi Ferreira Lisboa Filho; Marcos Júnior Junges Panciera; 
Carlos Eduardo Figuerôa de Arruda (UFSM/) 
 
O trabalho relaciona o desenvolvimento nacional de 
legitimação da área de relações públicas ao movimento de 
legitimação do curso de Comunicação Social – Habilitação em 
Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM. Para este artigo, se fez um recorte local da memória 
do Curso através das assessorias de relações públicas, 
disciplina de caráter formativo e social, e das Mostras das 
Assessorias de Relações Públicas – MARP – evento de 
apresentação e discussão das principais ações empreendidas 
no âmbito das assessorias na UFSM.  
Palavras-chave: relações públicas; legitimação; memória; 
assessoria 
 
8) De dentro para fora: a relevância da área de 
Comunicação Interna em uma organização 
 
Flávia Cadinelli Cruzeiro (UFJF) 

 
A Comunicação Interna é uma das áreas estratégicas da 
Comunicação Empresarial com a responsabilidade particular 
de informar com precisão e dinamismo, integrar e valorizar os 
membros organizacionais. O setor é responsável por viabilizar 
canais específicos para a transmissão de mensagens e 
valores a um público que precisa ser enxergado como uma 
das prioridades no direcionamento de ações, por colaborar 
ativamente na produção empresarial e ser um grande 
divulgador da imagem da corporação de dentro para fora. 
Para que o público interno possa, então, exercer uma 
influência positiva de conceitos da empresa e trabalhar com 
afinco pelo desenvolvimento organizacional, ele precisa ser 
estimulado constantemente, ser e se sentir engajado na 
missão e objetivos do trabalho, auxiliar na criação de um 
clima organizacional positivo e ser bem informado pela fonte 
oficial, amenizando os ruídos de comunicação e as crises 
empresariais. Este artigo tem como objetivo discursar sobre a 
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importância das atividades da Comunicação Interna em uma 
Organização de forma planejada e funcional. 
Palavras-chave: comunicação institucional; comunicação 
organizacional; comunicação interna; público interno.  
 
9) TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA PUBLICIDADE DO 
PRODUTO “BIOTÔNICO FONTOURA” E SUA PRESENÇA 
NAS DIVERSAS MÍDIAS AO LONGO DO TEMPO 
 
Elaine Castro, Isabela Khoury; Kelly Machado; Marcos 
Oliveira; Neli Mello (Universidade de Guarulhos/SP) 
 
Este trabalho apresenta elementos que constituem a trajetória 
histórica da publicidade do produto BIOTÔNICO FONTOURA, 
mostra métodos empregados em suas campanhas. Contando 
a história de seu criador, assim como as circunstâncias sócias 
históricas, em que o país atravessou, o presente artigo retrata 
o trabalho publicitário em determinadas épocas destacando 
as campanhas impressas do produto e seus pontos frutíferos 
que se destacou no Almanaque Fontoura que começou ser 
distribuído em 1920. O autor do personagem Jeca Tatuzinho 
foi Monteiro Lobato, que o ofereceu a Cândido Fontoura, 
farmacêutico, que em 1910 havia criado o fortificante 
Biotônico e que industrializou sua produção. O sucesso do 
almanaque foi estrondoso, um dos maiores fenômenos da 
publicidade, chegando a ter 100 milhões de exemplares 
impressos. Os primeiros números foram ilustrados por 
Belmonte e J. Carlos, dois famosos artistas da época. 
Palavras-chave: Biotônico Fontoura, história da publicidade, 
Monteiro Lobato, Almanaque Fontoura. 
 
11h às 12h30 
 
Tema: Alternativas em Comunicação II 
 
1) Mídia Training: breve histórico do treinamento de mídia 
e proposições sobre seus impactos para o uso eficaz do 
direito à informação jornalística  



76 

 

 
Erika dos Santos Zuza; Humberto Sobrinho; José Albenes 
Bezerra Junior (UFRN e UNP) 
 
Este artigo é fruto de reflexões realizadas durante cursos 
ministrados sobre mídia training (treinamento de mídia) em 
Natal, no Rio Grande do Norte e em João Pessoa, na 
Paraíba. As discussões ocorreram com estudantes de 
graduação e de pós – graduação lato sensu de áreas ligadas 
à comunicação social, notadamente jornalismo e publicidade, 
além de cursos de treinamento de mídia com empresários e 
profissionais autônomos que são fontes de notícias em Natal.  
Na perspectiva dos estudos de história da mídia, tendo por 
base a comunicação institucional, este trabalho propõe 
reflexões interdisciplinares que abrangem os estudos sobre 
assessoria de comunicação, com foco em um de seus 
serviços, o mídia training, assim como visa iniciar um diálogo 
com a área do direito, através dos estudos referentes ao 
direito à informação jornalística, passando pela liberdade de 
expressão e os direitos de informação e de comunicação. 
Trata-se de uma pesquisa inicial cuja metodologia é 
alicerçada pelos estudos de autores referências da 
comunicação empresarial, como Jorge Duarte, Rivaldo 
Chinem e Heródoto Barbeiro, assim como pelas análises de 
leituras na área jurídica, tendo como base a Constituição 
Federal Brasileira de 1988 e os estudos de Vidal Serrano 
Nunes Junior sobre jornalismo e direito.  
Palavras-chave: mídia training, comunicação, direito, história, 
assessoria.   
 
2) Reflexões sobre a relação entre a publicidade e as 
crianças 
 
Angela Lovato Dellazzana (Unisinos) 
 
Este artigo pretende apresentar um panorama sobre o debate 
que envolve a relação entre a publicidade e as crianças, com 
ênfase na possível proibição da publicidade voltada ao público 
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infantil. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico 
e documental das informações disponíveis sobre o tema, 
abordando os argumentos utilizados para defender ou 
combater o projeto. O foco das discussões extrapolou a 
fronteira do debate entre os profissionais da mídia e envolve 
hoje profissionais de diversas áreas nas quais destacam-se 
advogados, psicólogos e empresários que tratam do tema a 
partir de diferentes vieses. De um lado, defende-se o bem-
estar das crianças e sua ingenuidade em relação às intenções 
do conteúdo publicitário. De outro, encontra-se um 
tensionamento na questão de uma possível censura à 
liberdade de expressão dos anunciantes. Contudo, o principal 
impasse em relação à aprovação da proposta parece ser sua 
viabilidade econômica. 
Palavras-chave: publicidade; crianças; regulamentação 
 
3) TECNO-GOVERNANÇA: a profusão tecnológica e o 
controle sociopolítico 
 
Rose Mara Vidal de Souza (UMESP) 
 
O artigo apresenta uma reflexão sobre a profusão tecnológica 
e o controle sociopolitico na governança e na governabilidade 
exemplificado na obra de George Orwell (1984) e a crise na 
segurança pública do Estado de São Paulo. Do ponto de vista 
metodológico, o estudo tem por base a pesquisa bibliográfica 
e exploratória. O referencial teórico perpassa por Dusek, Lee, 
Foucault, Heiddegger, dentre outros. Na parte final, aborda-se 
sobre a questão da megamáquina e vigilância. O estudo 
conclui que o sistema público de segurança de São Paulo 
tornou-se inoperante e que um poder alternativo preenche a 
lacuna deixada pela ausência da megamaquina estatal: o 
PCC. 
Palavras-chave: Filosofia da Tecnologia; Governabilidade; 
Megamáquina; Panoptismo; Vigilância 
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4) Assessoria de Comunicação da Câmara de Mariana – 
MG: história da Comunicação Organizacional e 
desenvolvimento de atividades no setor  
 
Dayana Cristina Barboza Carneiro (UNESA) 
 
O presente artigo apresenta-se como um estudo sobre a 
Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Câmara Municipal 
de Mariana, em Minas Gerais, e o modo como este setor 
desenvolve suas atividades. Uma pequena apresentação 
evidencia a importância histórica, cultural e patrimonial da 
Câmara de Mariana. A revisão bibliográfica sobre a história, 
conceitos e práticas relacionadas à comunicação 
organizacional embasa a discussão teórica e destaca a 
importância desta área para as organizações na atualidade. 
Como metodologia, uma tabela comparativa com ferramentas 
geralmente utilizadas pelas ASCOM‟s, de autoria de 
Ferraretto et. al. (2009), é o ponto de partida para apresentar 
as atividades desenvolvidas na Câmara de forma descritiva. 
Neste momento, também são expostos os diferenciais do 
trabalho realizados no setor. Ao final do artigo, são 
apresentadas oportunidades de melhoria baseadas nestas 
ferramentas, sempre com foco na realidade da Câmara 
Municipal de Mariana, Casa Legislativa mais antiga de Minas 
Gerais. 
Palavras-Chave: História da Comunicação Organizacional; 
Assessoria de Comunicação, Câmara de Mariana.  
 
5) REDES DE RELAÇÕES E ATUAÇÃO DE JORNALISTAS 
EM SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO E ÓRGÃOS 
PARLAMENTARES 
 
Isabel Rocha Souza (UFS) 
 
Este artigo analisa as modalidades de inserção do jornalista 
aracajuano na assessoria de comunicação em órgãos 
governamentais e parlamentares, com base em investigação 
conduzida em Aracaju, capital de Sergipe. O foco principal da 
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análise gira em torno da importância que assume as redes de 
relações no recrutamento desse profissional para dirigir 
pastas em secretarias da comunicação municipal e estadual e 
para administrar a comunicação social da assembleia 
legislativa e da câmara municipal de vereadores. A análise 
revela que as redes de relações instituídas nas diferentes 
esferas sociais (familiar, escolar, profissional, etc.) e a 
atuação em editoriais de política em jornais locais, se 
constituem em recursos primordiais para a ocupação de 
cargos dirigentes (secretários e coordenadores de 
comunicação) em órgãos governamentais e parlamentares do 
município e do estado. Indica também que os vínculos criados 
através da militância política, podem resultar em convites para 
a ocupação de cargos em órgãos estatais. A metodologia 
adotada consistiu em entrevistas com jornalistas que atuam 
nas referidas esferas políticas (secretaria de comunicação 
social do Estado e do Município, Assembleia Legislativa de 
Sergipe/ALESE e Câmara Municipal de Aracaju).  
Palavras-Chave: Assessoria de Comunicação. Órgãos 
Governamentais. Redes de Relações. 
 
 
12h30 às 13h – Plenária de encerramento do GT História 
da Publicidade e Comunicação Institucional 
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Grupo de Trabalho: História da Mídia Digital 

 
Coordenação: Sandra Rúbia da Silva (UFSM) 
 
Sessão 1 – Perspectivas e possibilidades das mídias 
digitais para o entretenimento, a educação, a memória e a 
cultura 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) – 8h às 12h30  
 
Sala C5 
 
8h às 10h 
 
Mesa 1: Mídias digitais, práticas de leitura e educação  
 
1) A mídia digital e as experiências estéticas propiciadas 
pelo uso do Portal Aprende Brasil: desafios para a 
educação 
 
Emilene Novak (Universidade Tuiuti do Paraná – UTP/PR) 
 
O presente artigo traz reflexões sobre os desafios que a mídia 
e as novas tecnologias trazem para a escola. Ao  considerar  
que  os  meios  de  comunicação  sempre contribuíram para  o  
processo  de  aprendizado, à medida  que as  tecnologias  da  
Informação  e  da  Comunicação  foram  se  tornando  mais  
acessíveis  para  a população os desafios para a escola e 
para a educação de modo geral ampliam-se. Neste contexto a 
mídia se faz mais presente na escola, por isso a importância 
de refletir sobre os seus usos e a efetiva integração no 
espaço escolar. O uso de novas tecnologias e das mídias tem 
sido explorado por autores como Castells, Litwin, Santaella, 
Kerckhove,  entre  outros. Ao considerar  que  a  mídia digital  
complementa  o  ensino, busca-se compreender as 
experiências estéticas propiciadas pelo uso do Portal Aprende 
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Brasil nas escolas públicas  que o adotam, trazem-se 
elementos  de  uma  pesquisa  que  parte  de  dados  
bibliográficos  com  a possibilidade  de  estudos  de  caso  por  
meio  de  métodos  híbridos  entre  eles  entrevistas  a  
professores  que fazem  uso do Portal Aprende Brasil. Nas 
visitas as escolas para implantação do trabalho com o referido 
Portal foi  possível  perceber  que  há muitas  ações  isoladas 
no  uso  das  mídias  e  tecnologias,  por  isso  o processo 
educacional precisa ser repensado.   
Palavras-chave: mídia digital; tecnologia; escola; portal 
 
2) Rede IFES: história, potencialidades e desafios para 
formação de uma rede convergente e interativa de 
comunicação horizontal da IFES 
 
Sérgio Nazaré de Sá Meyer Duque Estrada (COPPE/UFRJ); 
Carlos Rocha (UFPR); Rodrigo Eduardo Botelho-Francisco 
(USP) e Francisco Daher (UFOP) 
 
Neste artigo é apresentada uma experiência pioneira de 
trabalho colaborativo, iniciado em 2003 por  pesquisadores  
da  UFPR  e,  posteriormente, contou  com  a  participação  da  
UFRJ,  da  UFSCar  e  da UFOP,  a  partir  da  ideia  
inovadora  de  se  criar  um  modelo  de  Rede  de 
Comunicação  Horizontal  para Permuta  de  Conteúdo  
Audiovisual  via ciberespaço,  denominado  RedeIFES.  As  
questões  abordadas mostram  os  limites,  mas  também  as  
possibilidades desta  nova  modalidade de  comunicação, que  
surge inicialmente  em  torno  das  demandas  das  IFES,  
adequada  a  elas,  mas  que  pode  ser  estendida  a  outros 
segmentos  da  sociedade  contemporânea.  Suas  inovações  
possuem  potencialidades  para  oferecer conteúdos 
interativos e estimular uma participação mais ativa da 
audiência. Deve-se, porém, considerar o conjunto de 
interesses demandados pelos atores sociais envolvidos na 
cadeia de negócio da comunicação, onde a celeridade 
tecnológica aliada às novas formas de produção, distribuição 
e consumo de mídia vêm estreitando  fronteiras,  incentivando  
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a  concorrência  entre  as  empresa  do  setor,  convergindo  
para  uma mesma área de sombra emissor e audiência, que 
buscam historicamente um equilíbrio de convivência no 
compartilhamento  do  espaço  midiático. Para  auxiliar  a  
compreensão  desse  modelo  alternativo,  é apresentado o 
conjunto de plataformas web que compõem o ecossistema 
midiático da RedeIFES.   
Palavras-chave: RedeIFES; Ciberespaço; Internet; Redes 
Comunicacionais, Redes Colaborativas 
 
3) Rádio universitária web da UFPE: o desenvolvimento 
do conceito de rádio web 
 
Carolina Figueiredo; Gustavo Augusto; Allison Mendes e 
Tatiana Silveira (UFPE) 
 
Com a  popularização   da   Internet   no   início   dos   anos   
90,   surgiu   a   necessidade   dos   meios   de comunicação   
publicarem   informações   em   conteúdos   de   mídia   
interativas,   que   seriam   mais   rápidas   e eficientes em 
termos de compartilhamento de dados e de participação do 
público, já que antes a audiência era   passiva   à   grade   de   
programação   dos  meios   clássicos.   Em   Pernambuco,   a   
desativação   da   Rádio Universitária   AM   proporcionou   a   
oportunidade   de   criar   uma   rádio   especificamente   para   
a   Internet,   a Rádio   Universitária   Web,   com   o   uso   e   
desenvolvimento   de   uma   linguagem   própria   para   esse   
tipo   de mídia. O artigo discute o conceito de rádio web e 
apresenta o estudo sobre as principais ferramentas e 
possibilidades, em termos de conteúdo, capazes de 
proporcionar, para o  projeto da Rádio Universitária Web e 
para outras rádios web, uma proposta de comunicação de 
ordem pública com experimentação em suas estruturas de 
programas, com interatividade, participação e inovação.  
Palavras-chave: rádio web; experimentalismo; interatividade. 
 
4) Leitura e escrita no Facebook: um relato de experiência 
do curso de Letras 
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Dinamara Pereira Machado (PUC/SP e FARESC/PR), Luana 
Gabriela Silva (FARESC/PR) e Thiago Silva (FARESC/PR) 
Este artigo apresenta um relato de experiência sobre leitura e 
escrita no Facebook com acadêmicos do curso  de   Letras.   
O  estudo justifica -se   pela   necessidade   de   incorporar   
de   novas   formas   de   promover   a leitura e a escrita. O 
objetivo foi de evidenciar  uma prática pedagógica realizada 
em redes sociais e o fato comunicacional. No referencial 
teórico, aborda-se a reflexões oriundas da sociedade atual, do 
impacto das tecnologias na comunicação. A metodologia da 
pesquisa foi qualitativa.  Foram postados 200 textos no 
Facebook. Os resultados   permitem    discutir temas    como:    
novas   formas    de  produção    textual, reorganização do 
ementário do curso de Letras, comunicação bidirecional e 
novo espaço para interação com alunos.    Evidenciaram-se 
perspectivas de autonomia, reprodução do modelo tradicional 
de ensino, desenvolvimento  da  leitura  e   incorporação   das   
tecnologias   nas   práticas   pedagógicas   da comunidade 
acadêmica. Além constituírem-se como seres sociais que 
defendem uma nova forma de fazer educação.  
Palavras-chave: mídia digital; mudança; comunicação; 
prática pedagógica. 
 
5) Ler no tempo: as  formas de leitura em ambientes 
digitais 
 
Júlio Altieri (UERJ) 
 
Este artigo pretende apresentar e trazer à discussão uma 
pesquisa de mestrado em comunicação, ainda em curso, pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sobre as 
possíveis transformações das   formas   de   leitura   diante   
do   surgimento   de   um   suporte   textual   completamente   
novo,   o   digital.   Seu fundamento teórico encontra-se em 
três pontos. Primeiro, na visão de leitura do historiador 
francês Roger Chartier, onde ler é uma prática “apropriativa”  
e  histórica,  ou  seja,  mutável  e  plural.  Segundo, no 
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entendimento     de  uma   tripla  revolução   do  universo   
textual  através  do  digital,  onde  se  modificam   os formatos   
textuais,   a   produção   e   as   práticas   de   leitura.   
Terceiro, na   obra   de   Donald   F.   McKenzie,   quem afirma 
que as   conformações materiais dos suportes textuais têm 
efeitos   socioculturais e de sentido. Para cumprir os objetivos 
da pesquisa, pensou-se na realização de uma fase prática de 
observação e entrevista de leitores de textos eletrônicos, onde 
a tarefa se estabelece na busca de algumas de tais mudanças 
nas atitudes que englobam “o ler” nessa plataforma, com foco 
nos atos da consulta, marcação, anotação, interferências e 
ordem de leitura.  
Palavras-chave: digital; formas de leitura; textos; Chartier; 
McKenzie. 
 
 
6) Intermidialidade e convergência na configuração da 
identidade das mídias tocáveis  
 
Luidgi Martins, Felipe Passos e João Vallo (UFJF) 

 
O presente trabalho objetiva relacionar intermidialidade ao 
estudo de um tipo específico de  mídia. Como resultado de 
nossa pesquisa, temos que o fator de especificidade de uma 
mídia muitas vezes deriva de sua relação com outros 
dispositivos e processos. Temos também que o conceito de 
convergência se apresenta como uma explicação válida para 
o modo como percebemos esses dispositivos, em especial 
por sua capacidade de mesclarem-se produzindo novos 
efeitos comunicacionais. Nesses efeitos, nota-se certa 
independência do processo pelo qual as tecnologias são 
criadas. Essas hipóteses foram aplicadas a um estudo 
preliminar sobre as mídias tocáveis – dispositivos  
touchscreen como tablets e smartphones - conceito   
operacional   que   utilizamos   para   referir-se   a   nosso   
objeto,   ainda   que   compreendamos   sua  identidade como 
contextual e dependente de uma modelo de análise prévio. 
Citamos o exemplo do  produto da Apple, “Newton”, como um 
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caso notável sobre a relação entre intermidialidade e 
recepção do   público que corrobora nossas hipóteses.  
Palavras-chave: mídias digitais; intermidialidade; tablets; 
touchscreen 
 
7) Exploração de ambientes em jogos eletrônicos: uma 
breve revisão histórica 
 
Ivan Mussa (UERJ) 

 
O artigo pretende   colocar   em   questão   a   ideia   de   que   
os   jogos   eletrônicos   apresentam   uma evolução linear ou 
progressiva quando tratamos de seus modos de 
funcionamento. Para isso, será usada como ponto de   partida   
a   mecânica   de   exploração de   espaços   digitais   nos   
jogos   eletrônicos,   sejam  eles bidimensionais   ou   
tridimensionais.  Os jogos  Adventure  (1979), Bosconian  
(1981), Mercenary  (1985)  e Ultima VII (1992) serão os 
exemplos usados para  ilustrar  as bases da exploração de 
ambientes desde o início   da   comercialização   dos   
videogames.  Serão discutidas   as   lógicas   espaciais   de   
cada   jogo   e   suas affordances (possibilidades de ação), de 
modo a mostrar que a complexidade nasce cedo na história 
dos jogos eletrônicos, e que sua evolução é um processo  não 
linear e que precisa ser revisto historicamente. Ao final da 
análise, busca-se ter mostrado como estudos de casos menos 
favorecidos, principalmente os mais antigos, podem ser 
fundamentais para o entendimento de questões 
contemporâneas.  
Palavras-chave: jogos eletrônicos, espaço, exploração, 
história dos jogos eletrônicos 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
10h15 às 12h30 
 
Mesa 2:  Redes sociais, memória e cultura 
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1) Crítica social e  criatividade: uma investigação dos 
Memes à luz dos cartuns de Henfil 
 
Alessandra Maia (UERJ), Pollyana Escalante (IGEC-
FACHA/RJ) e Regina Passos (UERJ) 
O presente artigo objetiva investigar os memes (DAWKINS, 
1976) na Internet à luz dos cartuns de Henfil (1944-1988), 
escolhido por seu trabalho e pelos 25 anos de sua morte. 
Uma vez que é possível reconhecer essa manifestação 
cultural (meme) como fragmentos de uma memória, dentre 
outros temas, de uma crítica social como o foram os, ainda 
atuais, cartuns de Henfil. Entretanto, para uma investigação 
deste teor consideramos necessário o uso de conceitos como 
criatividade e sociabilidade, categorias de análise criadas e 
desenvolvidas pela pesquisadora Fátima Regis (2008), visto 
que a criação e proliferação dos memes se  dá  por  meio   de  
práticas  exercidas  predominantemente      na  Internet.   
Ainda com   fins metodológico,   como   já   expressado,   
destacaremos   os   memes   de   cunho   crítico,   mais   
viralizados,   e   que tratem   de   assuntos   correlatos   aos   
do   Henfil   para   nos   ajudar   a   avaliar   o   potencial   que   
julgamos   crítico. Para   tanto,   far-se-á   um   mapeamento   
do  estado   da   arte  do   estudo   dos   memes  no   Brasil  e  
análise   dos memes selecionados a partir das imagens 
criadas por Henfil com base na Sociabilidade e Criatividade.  
Palavras-chave: meme; memória; crítica social; Henfil; redes 
sociais. 
 
2) Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 como 
marcos para a memória da internet 
 
Ana Lúcia Migowski (UFRGS) 
 
Este texto propõe uma reflexão a respeito das  convergências  
percebidas  entre  a  história  da  internet e dos 
acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Enquanto um 
sistema aberto, a rede mundial de computadores  teve  sua  
organização  desestabilizada  e  mobilizada  para  dar  conta  
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da  ampla  visibilidade  exigida  pelos  atentados  de  2001.  
Ao mesmo tempo, os  acontecimentos  e  seus  conteúdos  
memoriais  encontram potencializações nas tecnologias 
digitais de comunicação. Este artigo  foi elaborado  através de  
um  estudo exploratório  sobre essa relação. Será possível 
evidenciar a internet –  e os serviços disponíveis  através  da  
web  –  como  uma  rede  que  conecta,  centraliza  e  faz  
circular  informações,  depoimentos,  testemunhos e relatos 
de experiências variadas sobre os acontecimentos. Os 
principais aspectos abordados  referem-se  à  participação  
dos  interagentes  na  produção  de  conteúdos,  práticas  
jornalísticas  que  se  estabeleceram  a  partir  dos  
acontecimentos  de  2001  e  os  regimes  de  monitoramento  
e  vigilância  que  vigoram hoje.   
Palavras-chave: comunicação digital; memória; história; 
internet;  11 de setembro de 2001 
 
3) A fotografia nos álbuns do Facebook: apropriação e 
arquivamento nas redes sociais 
 
Fabíola de Mesquita (UTP) 
 
Resumo: O recurso de álbum digital é uma ferramenta que 
facilita novas práticas de arquivamento e apresentação de 
fotografias. A popularização dos registros digitais através por 
câmeras, celulares e demais dispositivos seguida da 
exposição dessas fotografias na rede suscita 
questionamentos acerca do processo de arquivamento 
fotográfico no ambiente virtual. O presente trabalho investiga 
de que maneira a fotografia presente nos álbuns virtuais das 
redes sociais da internet engendra novas formas de 
publicação, leitura e arquivamento fotográfico. A partir da 
análise da dinâmica do álbum virtual busca-se compreender a 
construção da memória pessoal nas redes sociais e discutir 
seus novos modos de visibilidade na contemporaneidade. 
Palavras - chave: álbuns digitais, fotografia, memória, redes 
sociais 
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4) Manifestações digitais no grupo do Facebook  
“Comunicação. Cidade, Memória e Cultura” 
 
Rafaella Prata Rabello (UFJF), Rosali Henriques  (UFRJ) e 
Christina Musse (UFJF) 
 
O grupo “Comunicação, Cidade, Memória e Cultura”  é um 
espaço  criado em janeiro de 2012  no  Facebook,  destinado  
a  agregar  reflexões  sobre  as  interfaces  que  se  
estabelecem  entre  as  narrativas  constituintes dos 
processos de comunicação audiovisual, as sociabilidades que 
se estabelecem nos centros  urbanos,  e  a  memória  que  é  
reconhecida  como  marca  identitária  e  cultural  de  nossas  
sociedades.  A proposta é a de romper as barreiras do mundo 
acadêmico e formar uma rede de informações e de afetos,  
como também dar visibilidade às questões trabalhadas nas 
reuniões dos projetos de pesquisa e extensão,  para que toda 
a vitalidade dessas discussões possa ultrapassar os limites do 
espaço e do tempo, e chegar a  mais  pessoas.  O objetivo  
desse  artigo  é  discutir  o  uso  da  ferramenta  do  Facebook  
na  divulgação  da  discussão   sobre   memória,   já   que   o   
grupo   funciona   como   um   local   que   instiga   as   
perspectivas  transdisciplinares da memória e suas relações 
com a comunicação.   
Palavras-chave: Comunicação; Memória; Cidade; Facebook; 
Cultura 
 
5) Blog “Maria do Resguardo” e a disseminação da 
memória de Juiz do Fora 
 
Susana Azevedo Reis (UFJF) e Christina Ferraz Musse 
(UFJF) 
 
Este artigo tem como principal objetivo analisar o blog “Maria 
do Resguardo” como um novo  veículo   de   disseminação   
de   memória   e   cultura  na   cidade   de   Juiz   de   Fora,   
MG,   buscando compreender qual a contribuição que o 
referido espaço proporciona aos participantes do blog e como  
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acontece   essa   participação  dos   cidadãos. Através  
sobretudo   de   imagens  digitalizadas  e textos, o blog está  
ganhando espaço na vida daqueles à procura de fotografias e 
arquivos que relembrem o passado  e reabasteçam a 
memória  da cidade. Criado em 2009, por Marcelo José 
Lemos, o blog  tornou-se  um   exemplo     característico  da  
busca   pela  memória,   por   meio   da retomada   de   
fotografias   e  da  memória  individual  e   coletiva  dos   
cidadãos  de  Juiz   de   Fora, contribuindo na disseminação 
dessas memórias, que poderia estar perdida em álbuns 
antigos de famílias e coleções pessoais. O blog acaba 
apresentando um papel social e midiático na cidade. 
Palavras-chave: Hipermídia; Memória; História; Cidade; 
Cultura 
 
Sessão 2 – Sociabilidades on-line e cidadania 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
13h30 às 16h 
 
Sala C5  
 
Mesa 1: Redes sociais como espaços estratégicos de 
sociabilidade on-line 
 
1)  Sociabilidades virtuais: do nascimento da Internet à 
popularização dos sites de redes sociais online 
 
Janaína de Holanda Costa Calazans; Cecília Almeida 
Rodrigues Lima (Faculdade Boa Viagem/PE) 

 
O presente artigo busca recuperar e discutir conceitos como 
“comunidade virtual” e “rede social  online”,  inseridos  no  
contexto  acadêmico  a  partir  de  um  processo  histórico  de  
transformações  sociais  contínuas decorrentes, 
principalmente, do advento da Internet. Tem o objetivo de 
construir uma memória desses conceitos   e   do   percurso   
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atravessado   pela   rede   até   o   surgimento   das   
chamadas   mídias   e   redes sociais digitais, que 
estabelecem novas formas de conversação, produção e 
partilha de conteúdo, estando hoje plenamente integradas ao 
dia a dia de seus usuários e modificando a maneira com que 
a sociedade se organiza.    O  percurso   histórico  traçado   
ajuda  ainda   a  perceber  de  que   forma   essa  nova   forma   
de organização social, mediada por essas ferramentas 
virtuais, impactam o comportamento humano e suas formas   
de  lidar   com   as   configurações   espaço-temporais   que   
passam   a   ser   suprimidas  para   dar   lugar   a conexões 
outras que não levam mais em conta impedimentos 
geográficos, mas apenas tecnológicos, para se fazerem 
possíveis.  
Palavras-chave: Internet; Redes Sociais; Virtual; 
Comunidade; História. 
 
2) Os ciberespaços de encontro: o desenvolvimento de 
sites de redes sociais como espaços de socialização 
 
Bruno Franqueira, Glauber P. Rocha, Eliakim Gerhardt, 
Antonio P. Queres Neto e Lorena Santos de Souza (UVV/ES) 
 
Os Sites   de   Redes   Sociais   (SRS)   configuram-se   como   
territórios   característicos   do   ambiente virtual   denominado   
ciberespaço,   revelando  perspectivas   tecno-culturais   
importantes   para   análise.   Desta forma, este  artigo  
apresenta   uma   discussão    acerca  do   desenvolvimento     
dos  SRS   como     espaços   de socialização   entre   
usuários   da   internet. Expõe uma perspectiva   evolutiva   
para   as   redes   sociais  online  a partir das diferentes 
formas de interação entre os atores. Identifica algumas das 
principais plataformas de redes sociais que se destacaram no 
Brasil desde a década de 1990 até 2013, exibindo suas 
características básicas. Por fim, apresenta dados de pesquisa 
realizada em setembro de 2012 com 195 jovens  dos sete 
municípios que compõem a Região Metropolitana de Vitória, 
ES. A proposta foi averiguar quais eram os sites de redes 
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sociais mais utilizados por eles e conhecer alguns hábitos de 
utilização destas plataformas. Os resultados  apontaram  para     
um  significativo    domínio   do   Facebook    como    site  de  
preferência  dos entrevistados, além de uma propriedade 
geral de dispersão entre os números de perfis criados nos 
sites e a verdadeira exposição dos sujeitos às redes em que 
estavam cadastrados.  
Palavras-chave: Sites de Redes Sociais; Ciberespaço; 
Facebook. 
 
3) As organizações privadas e as estratégias em mídias 
digitais 
 
Carolina Pagliarini (UNIFRA), Fabrise de Oliveira Muller 
(UFSM) e Maria Ivete Trevisan Fossá (UFSM) 
 
Em  busca  de  diferentes  formas  de  contato  com  os  
públicos  de  interesse,  as  empresas  estão  utilizando  
ferramentas de comunicação que possibilitam uma relação 
simultânea e interativa entre  o consumidor e a  organização. 
Este estudo analisa a inserção da empresa Eny Calçados no 
âmbito digital, empregando as  mídias sociais digitais como 
estratégia de comunicação para  manter uma relação mais 
próxima com os  públicos.  A  pesquisa  é  de  caráter  
exploratório  e  descritivo  e  a  abordagem  metodológica  de  
natureza  qualitativa, tendo como instrumento de coleta de 
dados, entrevistas em profundidade. A interpretação dos  
dados  coletados  permitiu  inferir  os  benefícios  que  as  
mídias  digitais  proporcionam,  através  das  novas  
tecnologias, para uma empresa de médio porte do varejo de 
calçados de Santa Maria.  
Palavras-chave: estratégias  de  comunicação;  mídias  
digitais,  mídias  sociais  digitais,  redes  sociais  digitais. 
 
4) A quase interação mediada na Internet através do 
Google  
 
Sara Martins (UNESA/RJ) 
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O presente artigo  analisa  a  maneira  como  a  Internet  
possibilita  que  a  “quase-interação  mediada”  seja  
estabelecida através  do uso do Google. A primeira seção 
apresenta a concepção de John B. Thompson sobre os três 
tipos de interações sociais: face a face, mediada e quase-
interação mediada. Também amplia o uso do termo “quase-
interação mediada”, com a acepção de Muniz Sodré sobre o 
conteúdo que circula nas redes   ciberculturais. A    segunda  
seção    estabelece   um   breve   histórico  sobre   a  criação   
dos computadores:      desde  o  começo    de  sua  
fabricação,   que  contou   com   máquinas    gigantescas,   
até  a miniaturização. A base para esse histórico advém 
principalmente da descrição de Pierre Lévy e Manuel Castells. 
O artigo trata também da Internet, desde o seu emprego 
primordialmente para fins militares, até o uso por civis, em 
larga escala. A terceira seção trata diretamente sobre a 
criação do Google. Apresenta a expansão    da  empresa    e  
a  maneira  de  interagir  socialmente na   quase-interação   
mediada   através   do buscador e outros serviços da Google 
Inc.  
Palavras-chave: Interação; Mídia Digital; Internet; Google. 
 
5) Desinformação na Era da Informação - Estudo sobre o 
Facebook 
 
Vitor Barletta Machado, Juciel Silva Tavares e Nathan Ferreira 
Carvalho (UniFOA/RJ) 
 
A chamada Era da Informação transforma o conhecimento em 
um novo tipo de mercadoria, ao qual nem todas as pessoas 
possuem o mesmo tipo de acesso. Uma sociedade de 
comunicação instantânea convive simultaneamente com uma 
realidade ainda fortemente excludente e desigual. Um dos 
elementos que compõem essa nova realidade são as 
chamadas redes sociais, espaços de socialização e 
compartilhamento de informações, mas também de 
construção de identidades.  Mídias que informam, e 
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eventualmente compõem inverdades apelativas em busca de 
um clique. Nosso trabalho buscou mapear tais informações na 
rede social “Facebook”, tanto por ser a de maior quantidade 
de usuários, quanto pela presença ativa de mensagens deste 
tipo na mesma. Questionamos o alcance efetivo das 
transformações em curso na Era da Informação, mostrando 
que a existência de novos meios de transmissão de 
conhecimento não implicam necessariamente na construção 
de uma sociedade melhor informada.  
Palavras-chave: Mídia alternativa. Era da informação. 
Desinformação. Facebook.  
 
Mesa 2: Mídias digitais, mobilização política e cidadania 
 
1) A Internet e suas ágoras virtuais 
 
Ana Luiza de Oliveira Sousa (Instituto de Pós-
Graduação/Goiás) 
 
Com o advento  de  novas  tecnologias  e  o  acesso  a  
internet se  tornando  cada  vez  mais  popular, faz-se 
necessário  saber  se  este  meio  de  comunicação  (internet)  
pode  contribuir  com  o  fortalecimento  da cidadania 
brasileira, bem como estimular a participação do cidadão nos 
debates da esfera pública. Por ser a internet um  meio com 
grande abrangência, gratuito e acessível a diversos cidadãos 
de diversas classes sociais, a utilização das redes sociais 
virtuais, como o Twitter e o Facebook, facilita a comunicação 
entre organizações  não  governamentais,  órgãos  públicos  e  
sociedade  civil.  Faz-se  necessário  também  saber como  
estas  redes  e  novas  tecnologias  podem  ser  utilizadas  em  
prol  da  ruptura  de  costumes  e  entraves nocivos  aos  
cidadãos  que  foram  criados  ao  longo  da  construção  da  
cidadania  brasileira,  como  a submissão, a dominação, a 
delegação de poderes e o esquivo a corresponsabilidade.  
 Palavras-chave: internet; redes sociais; mobilização popular; 
cidadania 
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2) Redes sociais como palco da participação política no 
Egito 
 
Carolina Lima Silva Pereira (UFJF) 
 
A participação política dos cidadãos na contemporaneidade 
deve ser pensada no contexto da  globalização em que 
vivemos, com a crise de identidades que perpassam as 
esferas constitutivas que davam estabilidade ao corpus social. 
Agora configurada no espaço virtual,  essa participação se dá 
nas comunidades virtuais, que operando  com base em laços 
identitários, transformam-se em espaços de discussão, 
debate e mobilização. O presente artigo busca traçar um 
paralelo entre este cenário e as redes sociais, analisando o 
papel dessas mídias na articulação e mobilização do povo 
egípcio na revolução que depôs o ditador Hosni Mubarack 
conhecida como Primavera Árabe.   
Palavras-chave: Participação política; redes sociais; 
Facebook; Egito 
 
3) telefones celulares e a educação para a cidadania 
 
Sandra Rubia da Silva (UFSM) 
 
A partir de uma abordagem teórica centrada na 
educomunicação, este artigo explora as iniciativas de  
organizações  não  governamentais  e  grupos  populares,  no  
Brasil  e  em  outros  países,  nas quais  os  telefones  
celulares  são  utilizados  como  ferramenta  de  educação  
para  o  exercício  da  cidadania, tanto  dentro  quanto  –  
especialmente  –  fora  do  ambiente  escolar  formal.    Ao 
serem  apropriados  pelos usuários,  os  telefones  celulares  
ensejam  possibilidades  de  transformação  social  através  
da  educação. A produção  de  audiovisual  com  dispositivos  
móveis  entre  comunidades  ribeirinhas  da  Amazônia,  a 
alfabetização  de  adultos  e  a  mobilização  social  através  
de  mensagens  de  texto  (SMS)  na  África,  bem como  o  
papel  dos  telefones  celulares  para  a  promoção  de  uma  
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cultura  de  paz  nas  favelas  cariocas  são exemplos  de  uso  
de  tecnologias  móveis  para  uma  educação  que  busca  
uma  relação  menos  hierárquica entre  educadores  e  
educandos  justamente  por  compreender  que  todos  os  
agentes  sociais  envolvidos  no fluxo de informação são 
produtores de cultura e devem ter amplo direito à 
comunicação e à expressão.   
Palavras-chave: telefones celulares; educomunicação; 
cidadania; educação informal.   
 
Sessão 3 – Jornalismo digital 
 
Dia 01/06 (sábado) – 08h às 12h 
 
Sala C5 
 
08h às 09h30 
 
Mesa 1: Jornalismo digital  em perspectiva histórica 
 
1) O gênero textual notícia: do jornal impresso ao on-line  
 
Daniela Baroni; Teresa Oliveira Rosa; Rosana Mansur e 
Roberta Baldo Bacelar (Faculdades Anhanguera de Taubaté) 
 
O artigo propõe  discutir  o  gênero  textual  notícia,  
comparando  suas  características  no  jornal impresso  versus  
a  notícia  do  jornalismo  online.  O  trabalho  utiliza  como  
metodologia  a  pesquisa bibliográfica  e  justifica-se  por  
considerarmos  que a  caracterização  da  notícia,  
principalmente  no  que se refere  a  forma,  vem  sofrendo  
alterações  a  partir  do  advento  da  Internet,  além  de  uma  
necessidade  de adaptação aos avanços tecnológicos. 
Considera-se ainda que historicamente, a notícia encontra-se 
melhor definida  e  explorada  quando  se  pensa  no  veículo  
impresso,  mas,  por  outro  lado,  ainda  está  sendo 
desenvolvida e experimentada na Internet. Dessa forma, 
ambos os suportes produzem e sofrem alterações quanto  à  
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forma  de  produzir  e  de  difundir  sua  mensagem  
jornalística.  Outro  ponto  observado  é  que  a notícia  passa  
ter  uma  recepção  diferente  conforme  o  suporte  (papel  ou 
digital).  Por  esse motivo,  o  tema notícia  deve  ser  
constantemente  revisto,  analisado e  discutido  com  o  
objetivo  de  vir  a  contribuir  com a Ciência da Informação e 
da Comunicação.   
Palavras-chave: notícia; jornal impresso; jornalismo online; 
ciência da informação e comunicação 
 
2) A tecnologia como norteador das mudanças nos 
processos de produção jornalística do impresso aos 
tablets 
 
Rita de Cássia Romeiro Paulino e Vivian Rodrigues de 
Oliveira (UFSC) 
 
Os avanços e a popularização das tecnologias desafiam e 
provocam uma revolução em todas as áreas da sociedade. 
No meio editorial e jornalístico, não podia ser diferente, uma 
revolução aconteceu nos modos de produção e setores 
inteiros sumiram da noite para o dia.  E  nota-se  na  história  
e  literatura,  que  as  mudanças  acontecem  depois  que  um  
novo conhecimento  ou  inovação  surge  e  modifica  os  
processos  da  produção  jornalística.  Tais mudanças  
impactam nos  modos operandi  de  uma  operação  e  por  
muitas  vezes  refletiram mudanças sociais . O presente artigo 
é uma pesquisa cunho histórico e propõem-se a relatar de 
modo  introdutório  os  impactos  das  novas  tecnologias  de  
comunicação  nos  processos  de produção da mídia impressa 
até a mídia digital. Atualmente convivemos com a 
popularização do uso  de  artefatos  móveis em nosso  dia-a-
dia,  e  isso  significa  mais  um  novo  paradigma  da 
comunicação a ser estudado pela área do jornalismo. O 
tablets é um exemplo dessa nova era, o artefato pelas suas 
características, possibilita uma aproximação das área da 
mídia impressa e da mídia online com possibilidades reativas 
de interação.    
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Palavras-chave: tecnologia, jornalismo, história, 
interatividade, tablets,  
 
3) O que temos para hoje: pirâmide invertida no 
jornalismo on-line 
 
Helton Costa (UTP/PR) 
 
Este artigo tem como objetivo revisar a discussão  sobre o 
uso da pirâmide invertida dentro do  jornalismo on-line, 
posicionando-se ao final sobre  a utilização do método. Para 
isso o artigo faz um breve  histórico  das  fases  do  jornalismo  
on-line,  traz  suas  características  e  as  duas  linhas  
divergentes  que  defendem a continuidade e o fim  utilização 
da pirâmide,  mostrando que em ambos os  casos há prós e  
contras e que no final o que dirá qual deve ser usado será o 
tamanho do texto e a capacidade de ligar  informações e 
blocos de informação, que aparentemente estão separados, 
por parte do autor, ainda que  quem seja contrário à pirâmide 
diga que a não utilização da ferramenta diminui o papel do 
jornalista no  processo. Nesse ponto o artigo trará outra 
proposta, mostrando que na verdade a pirâmide possibilita 
que  o próprio leitor/usuário construa sua forma de ler o texto, 
ainda que de forma direcionada e hierarquizada  dentro da 
própria narrativa.     
Palavras-chave: pirâmide invertida; jornalismo on-line; 
linearidade    
                                                                     
4) Contexto histórico da organização da informação no 
jornalismo digital: das estruturas aprisionadoras a uma 
busca por um modelo de maior autonomia para o usuário 
 
Gihana Fava e Carlos Pernisa Junior (UFJF) 
 
O presente artigo tem a intenção de contextualizar o 
surgimento do jornalismo digital, passando pelas formas de 
organização da informação digital. No início, como mera 
transposição do impresso para a mídia  digital,  o jornalismo  
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foi  evoluindo  até  as  grandes  empresas  criarem  seus  
portais.  Porém,  guiados por questões econômicas, o modelo 
parece não explorar todo o potencial da Internet de maior 
autonomia do  receptor  e de abrir novos  caminhos.  Junto  a  
isso,  surge o  fenômeno  dos  filtros-bolha,  estruturas  que 
mapeiam  os  hábitos  dos  usuários  no  meio  digital  e  
priorizam  para  cada  usuário  a  informação  que  eles julgam  
melhor  refletir o  que  esse usuário está  buscando.  Temos  
aí  um  problema  semelhante  aos  dos portais, pois esses 
filtros fecham ainda mais o usuário em si mesmo, em seus 
próprios gostos e ideias, ao invés de deixarem que ele siga 
seu próprio caminho. Por fim, analisamos algumas propostas 
de estruturas de  organização  do  jornalismo  online,  como  o  
modelo  da  pirâmide  deitada,  até  chegar  a  um  conceito 
recente, o das mônadas abertas. Esse conceito vem indicar 
exatamente aquilo que parece estar mais ligado a uma forma 
de organização que permite mais liberdade, mais autonomia 
na exploração por informações e conhecimento no meio 
digital.  
Palavras-chave: Mídia Digital; Jornalismo digital; Portais; 
Filtros-bolha; Mônadas abertas.  
 
5) Jornalismo digital: pioneirismo da agência interior no 
desenvolvimento do webjornalismo no Oeste Paulista 
 
Barbara Franchesca Nascimento e Beatriz Aparecida 
Nascimento (Centro Universitário Toledo/SP) 
 
O presente trabalho estuda e relata a trajetória da Agência 
Interior. Fundada em Araçatuba (SP), pelo então diretor 
administrativo do, hoje, Centro Universitário Toledo, Antônio 
Afonso de Toledo, a agência de notícias foi pioneira no 
desenvolvimento e execução das características do 
webjornalismo no Oeste Paulista entre os anos de 2000 e 
2001, além de figurar como a primeira agência de notícias no 
Brasil a implantar um modelo de Jornalismo Digital sem 
vínculo com outro veículo ou grupo de comunicação. A partir 
de entrevistas com ex-integrantes, administradores e 
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especialistas da área, a pesquisa apresenta uma visão 
detalhada dos elementos que integraram criação, crescimento 
e declínio da agência. O estudo permite ainda analisar 
criticamente o cenário em que o projeto “Agência Interior” se 
desenvolveu e identificar os benefícios gerados pela iniciativa 
no segmento do Jornalismo Digital para o interior, Estado e 
País, tanto na linguagem do texto produzido para essa 
plataforma quanto na estrutura tecnológica para construção e 
efetivação do projeto com ações de convergência, mostrando 
que essa prática não é uma tendência atual e, sim, antiga e 
desenvolvida de forma pioneira no Oeste Paulista. 
 Palavras-chave: Mídia Digital; Jornalismo Digital; Jornalismo 
Online; Webjornalismo; Agência Interior 
  
 
9h45  às 12h  
 
Mesa 2: Jornalismo digital, memória jornalística, 
transmídia e política 
 
1) A construção da memória digital em “O imparcial” 
  
José Ferreira Junior; Eurico Oliveira Matos Neto (UFMA) 
 
O processo de construção de uma base de dados e de um 
ambiente de convergências de mídia no jornal O Imparcial.  
Trata-se de um olhar acerca do estado da arte em que se 
encontra um dos jornais mais influentes de São Luís, situado 
como participante de uma organização de mídia nacional: faz 
parte dos  Diários  Associados.    A  problematização a  que  
se  propõe  o  trabalho  está  estruturada  no reconhecimento 
do processo de convergência  na qual se encontra a redação, 
tendo-se como referência a literatura disponível  sobre  esse  
temário.   No  escopo  deste artigo,  encontram-se  aspectos  
relacionados à descrição da  arquitetura  de  busca  e  do  
conjunto  de práticas  já  consolidadas  em  O  Imparcial que 
contribuem  para  a  formação  da  memória  digital  desse  
veículo  historicamente  estruturado  para  o  suporte 
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impresso,  que  se  reinventa  e  ruma  para  a  utilização  dos  
recursos  concernentes  às  plataformas multimidiáticas de 
modo pleno.   
Palavras-chave: Mídias; Memória digital; O Imparcial.   
 
2) Da prática monomídia à perspectiva transmídia: 
convergência na história da cobertura jornalística dos 
Jogos Olímpicos 
 
Geane Alzamora (UFMG) e Lorena Tarcia (Centro 
Univeristário de Belo Horizonte/MG) 
 
Este artigo procura compreender historicamente as dinâmicas  
da  convergência  de  mídias  por meio de um estudo dos 
processos de cobertura jornalística do evento midiático global 
das Olimpíadas entre 1928 e 2012. De um paradigma 
monomidiático a uma perspectiva de cobertura em telas 
múltiplas, proposta pela  British Broadcasting Corporation  
(BBC) em  2012, em  Londres, percebe-se  o  
desenvolvimento  de novas  práticas  e  rotinas  produtivas. 
Os  resultados apontam, porém,  para conformações ainda  
distantes  de uma proposta transmidiática no sentido de 
comportar a participação de outras vozes capazes de 
configurar conversações  em  rede e possibilidades  de  
engajamento  dos  prosumidores,  características  do  
conceito proposto por Henry Jenkins (2008). A análise 
demonstra que essa é uma tendência da cobertura jornalística 
esportiva,  apresentada pela  BBC  mais  como  promessa  e  
caminho  a  ser  seguido  pela  empresa  que  
propriamente efetivado nos jogos olímpicos.   
Palavras-chave: convergência de mídias; jornalismo; 
transmídia; jogos olímpicos    
 
3) A produção de conteúdos jornalísticos na web:  o caso 
do projeto “Moendo Gente” e a denúncia das más 
condições de trabalho na indústria da carne no Brasil 
 
Flávia de Almeida Moura (UFMA/PUCRS) 
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O presente artigo tem como objetivo entender a produção de 
conteúdos jornalísticos elaborados na  criação  de  uma  
reportagem  investigativa  multimídia  disponibilizada  na  
internet (www.moendogente.org.br) que relaciona informações 
acerca da denúncia de más condições de trabalho na  
indústria  da  carne  (de  aves,  suínos  e  bovinos)  no  Brasil 
e  faz  a ligação dos  principais  frigoríficos brasileiros  com  as  
maiores  redes  internacionais  de  supermercados  e  
restaurantes  abastecidas  por  esses grupos. O esforço é de 
compreender como as ferramentas das NTICs (Novas 
Tecnologias de Informação e  Comunicação)  possibilitaram  a  
construção  de  uma  rede  colaborativa  capaz  de  gerar  
conteúdos localizados  e  relacioná-los  numa  plataforma 
digital  capaz  de facilitar  a  visibilidade  do  problema 
denunciado.   
Palavras-chave: Rede colaborativa, inteligência coletiva; 
jornalismo investigativo. 
 
4) Sítios de web notícias da fronteira Brasil-Paraguai: uma 
mídia preocupada com a integração da região? 
 
José Milton da Rocha e Célio Antônio Santos (UFMS) 
 
O texto estuda dois sítios de web notícias, situados na 
fronteira entre Brasil - Ponta Porã/Mato Grosso do Sul - e 
Paraguai - Pedro Juan Caballero -, na perspectiva de mídia 
local e suas peculiaridades, para  verificar  de  que  forma  
esta  mídia  se  comporta  e  qual o papel que estes  sítios  
exercem  junto  à sociedade local. Os sítios são: Mercosul 
News, do lado do Brasil e Pedro Juan News, do lado do 
Paraguai. O estudo, que faz parte do projeto de pesquisa do 
Mestrado em Comunicação da UFMS, tem como base, 
referencial  teórico de  autores  que  tratam  desta  mídia.  A  
metodologia  utilizada  compreende,  além  da observação 
livre e sistematizada dos sítios, as técnicas de pesquisas 
descritivas e exploratórias propostas por  Gil  (1995).  São  
observadas  ainda  as  características  do  Ciberjornalismo:  
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hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 
customização de conteúdo/personalização, 
multiplicidade/convergência, memória  e  instantaneidade. A  
análise  foi  feita  sobre  conteúdo  de  notícias  publicadas  
num  período  de cinco dias, entre 27 a 30 de novembro e 1º 
de dezembro de 2012.    
Palavras-chave: Sítios; proximidade; fronteira; 
ciberjornalismo 
 
 
5) Jornalismo online e política: um estudo dos 
comentários dos leitores nas eleições de Barack Obama 
no The New York Times e Fernando Haddad na Folha de 
S. Paulo, em 2012 
 
Fernanda da Cunha Correia (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie/SP) 
 
A  revolução  tecnológica  surgida  com  a  internet,  no  início  
dos  anos  90,  possibilitou  maior  acesso  a informações e 
permitiu que a comunicação deixasse de ser um processo de 
poucos para muitos e passasse a  ser  de  para  de  muitos  
para  muitos.  Uma  das  grandes  mudanças  da  nova  
realidade  foi  o  espaço  para comentários,  que  permitem  
aos  leitores  interagir  e  comentar  as  notícias  dos  grandes  
jornais  em  tempo real. Este artigo analisa como essa 
ferramenta é durante dois  períodos eleitorais distin tos, 
identificando os comentários feitos por leitores em cima das  
notícias publicadas sobre  de Barack Obama e Fernando 
Haddad em 2012, no The New York Times e na Folha de 
S.Paulo, respectivamente.   
Palavras-chave: mídia digital,  internet, jornalismo  online, 
eleições, política 
 
Debate com os autores e plenária de encerramento do GT 
História da Mídia Digital: 11h às 12h 
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Grupo de Trabalho: História da Mídia Impressa 

 
Coordenação: José Ferreira Junior (UFMA) 
 
Sessão 1 
 
Sala C8 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
8h às 12h 
 
Mediador: José Ferreira Junior 
 
1) “No Brasil, só se entende escrever em jornal” – Clarice 
Lispector, Fernando Sabino e redes de edição no séc. XX 
 
Ana Elisa RIBEIRO (CEFET-MG) 
 
Com base em dois livros de correspondências de Clarice 
Lispector a amigos e parentes (Lispector, 2002; Sabino, 
2011), este ensaio mostra, brevemente, a importância de 
espaços de publicação como revistas e jornais “comerciais” 
ou suplementos para a circulação da literatura brasileira, em 
meados do século XX. Tais espaços têm sido reduzidos, ao 
longo dos anos, embora outros espaços, mais especializados, 
tenham emergido, especialmente após o advento das 
tecnologias digitais de informação e comunicação, que 
parecem ter facilitado a produção editorial e a publicação. 
Palavras-chave: Produção Editorial; Publicação de Livros; 
Revistas Literárias; Clarice Lispector 
 
2) A ditadura militar e a censura no jornal impresso (O 
Estado de São Paulo) 
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Amanda Caroliny Alves NASCIMENTO; Karolyne Thracy de 
Sousa OLIVEIRA; Nadja Clícia Viana DIAS; Marcela Miranda 
Félix dos REIS (UFPI) 
 
Este artigo tem como objetivo analisar o papel da censura nos 
meios de comunicação impressos no contexto da Ditadura 
Militar, especificamente, no jornal O Estado de São Paulo, nos 
anos de 1972 a 1975. A metodologia consiste na análise de 
conteúdo das páginas censuradas do jornal, que foi 
selecionado como objeto de estudo devido aos 
posicionamentos adotados pelo veículo quanto a ditadura, a 
princípio favorável e posteriormente contrário ao regime, 
sofrendo as consequências da censura. Utilizando como 
aportes teóricos autores que discutem a censura aos meios 
de comunicação ao longo da história do jornalismo, como 
Maria Aparecida de Aquino e Marialva Barbosa. Dentre os 
resultados obtidos, percebe-se a forte influência da censura 
nas páginas do veículo em questão, caracterizando assim 
naquela época um modelo de jornalismo específico praticado 
pelas grandes empresas de comunicação, que omitiam 
informações, eram parciais e se autocensuravam adequando-
se ao regime. 
Palavras-chave: mídia impressa; jornalismo; história; ditadura 
militar; censura. 
 
3) A peleja pela “Boa Imprensa”: reflexões sobre os 
jornais da Igreja, a Romanização dos costumes e a 
identidade Católica no Brasil. 
 
Diego Omar SILVEIRA (Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA) 

 
Karl Marx, em uma série de artigos publicados em jornais na 
década de 1840, criticava entre os defensores dos Estados 
cavalheirescos, a distinção entre a boa e má imprensa, a qual 
recorriam os defensores de convicções principescas, entre 
eles os polemistas ultramontanos que defendiam o poder 
temporal dos papas e inviolabilidade dos estados pontifícios. 
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Herdeira desses princípios, a imprensa católica no Brasil 
parece ter seguido a risca o projeto de uniformização e 
normatização do catolicismo romano. Alimentado por mais de 
um século, esse projeto de boa imprensa, representou 
também um importante aliado da ortodoxia no sentido de 
definir com clareza os potenciais inimigos do catolicismo, 
colaborando também para a conformação de uma identidade 
católica que se opunha tanto ao catolicismo devocional do 
período colonial quanto às ideias liberais e republicanas que 
dominaram os oitocentos. O presente trabalho apresenta 
algumas reflexões sobre o conjunto desses periódicos 
publicados na (arqui)diocese de Mariana entre 1846 e 1988, 
buscando captar nos imaginários sociais e culturas políticas 
propostos nesses jornais, tendências de mais longa duração 
que nos ajudem a compreender a formação de uma certa 
visão de mundo conservadora que parece dominar esses 
veículos de formação de opinião.  
Palavras-chave: Boa Imprensa; Igreja Católica; 
Romanização, Brasil. 
 
4) O jornalismo piauiense como instrumento de memória 
e história 
 
Thamyres Sousa de OLIVEIRA; Ana Regina RÊGO (UFPI). 
 
O trabalho a seguir discorre, inicialmente, sobre a 
aproximação do campo jornalístico e histórico que tem gerado 
benefícios para as duas atividades. Por meio das falas de 
estudiosos das duas áreas observou-se algumas 
similaridades que fizeram com que as mesmas se 
aproximassem. O jornalismo traz importantes vestígios da 
memória coletiva que contribuem para o entendimento do 
contexto histórico. No Piauí, a pouca quantidade de objetos 
de pesquisa disponíveis para consulta fazia com que várias 
lacunas dos meios político, econômico, cultural, social e até 
jornalístico fossem, praticamente, eternizadas, pois alguns 
materiais extraviavam ou ficavam em posse de pequenos 
grupos. Tendo em vista essa questão, o presente artigo relata 
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como o Piauí tem se posicionado para reverter essa situação 
de desvantagem não só para a academia, mas para a 
sociedade em geral. Nessa discussão apresentou-se o 
Projeto Memória do Jornalismo Piauiense que tem digitalizado 
jornais e revistas que poderão ser utilizados em pesquisas, 
principalmente, na área da comunicação e da história.  
Palavras-chave: impressos; jornalismo piauiense; história; 
memória 
 
5) Vida Paulista (1903-1905): propriedade de uma 
empresa. Estratégias de sobrevivência de uma revista 
ilustrada em tempos de transição 
 
Pablo Bráulio de SOUZA (USP) 
 
Neste trabalho, inserimos a Vida Paulista (1903-1904) – 
semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte – num 
contexto de transformações na sociedade e na imprensa 
brasileira, quando a atividade jornalística foi se consolidando 
como negócio lucrativo. Seguindo essa tendência, a revista se 
organizou como empresa e seus administradores recorreram 
a várias estratégias mercadológicas, visando conquistar o 
público consumidor e reduzir os riscos do empreendimento. 
Apresentaremos aqui algumas dessas estratégias, que nos 
permitirão entender como a revista sobreviveu, sem 
interrupção, durante dois anos. 
Palavras-chave: Vida Paulista; revista ilustrada; imprensa; 
empresa jornalística; historiografia. 
 
6) Jornalismo impresso e trajetória histórica: conexões 
espíritosantenses 
 
José Antonio MARTINUZZO (UFES)  
 
Considerando que o campo do jornalismo mantém uma 
intrínseca relação com os campos da economia e da política, 
neste artigo, busca-se constituir um relato da trajetória 
histórica do impresso no Estado do Espírito Santo e, de forma 
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simultânea, estabelecer uma conexão entre as atividades 
jornalísticas e os principais marcos socioeconômicos e 
político-culturais da vida capixaba desde meados do século 
XIX. Tendo chegado às terras capixabas com um delay de 
décadas, se considerado o ano de 1808 como o marco 
inaugural da Imprensa no Brasil, o jornalismo impresso 
escreveu, a partir de 1840, com o pioneiro O Estafeta, uma 
história de explícita vinculação a interesses hegemônicos. No 
entanto, ainda que pouco comum e, às vezes, no âmbito da 
mera disputa ideológica, registre-se que houve espaços de 
contestação e crítica em relação ao status quo na realidade 
espírito-santense. Mas, se declarada ou insidiosamente, os 
jornais sempre tomaram partido, pelo menos em momentos 
decisivos, ao menos existiram veículos a defender posições 
discordantes sobre um mesmo tema, garantindo um mínimo 
espaço à difusão de posicionamentos diferentes sobre os 
campos sociais e suas ocorrências. 
Palavras-chave: Jornalismo Impresso; Espírito Santo; 
História; Memória 
 
7) “Explico, logo existo”: vozes e posicionamentos sobre 
ciência e tecnologia no jornal Folha de São Borja – RS. 
 
Joseline PIPPI; Heleno Rocha NAZÁRIO; Phillipp GRIPP; 
Tamara FINARDI; Liziane WOLFART (Unipampa). 
 
O presente artigo tem como principal objetivo evidenciar a 
presença de assuntos envolvendo a temática ciência e 
tecnologia (C&T), as fontes de informação consultadas e os 
posicionamentos evidenciados por elas no jornal Folha de 
São Borja. A partir do mapeamento de 11 anos do tablóide 
bissemanal (2000-2010), foi possível verificar a existência de 
436 textos com menções à temática C&T, evidenciando que 
tais assuntos são também visibilizados na imprensa do 
interior. Busca-se, a partir dos dados apresentados e da 
exemplificação de textos publicados, refletir acerca da 
pertinência funcional da conceituação de Jornalismo Científico 
em voga atualmente quando relacionada à produção midiática 
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envolvendo C&T praticada nos veículos jornalísticos do 
interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente na Fronteira 
Oeste do estado. Salienta-se que a pertinência histórica do 
presente estudo deriva da possibilidade de alocar, espacial e 
temporalmente, a presença da cobertura sobre C&T na mídia 
impressa do interior do país. A presente reflexão almeja 
também enfatizar a importância da mídia impressa interiorana 
na constituição de uma perspectiva histórica sobre a 
cobertura jornalística de C&T no extremo sul do país. 
Palavras-chave: jornalismo impresso; jornalismo científico; 
história do jornalismo; fontes de informação. 
Palavras-chave: jornalismo impresso; jornalismo científico; 
história do jornalismo; fontes de informação. 
 
8) Figuras em revista: a imagem desenhada conta a 
história 
 
Lucilia de Sá ALENCASTRO (UTP/PR) 
 
O objetivo deste artigo é apresentar a imagem desenhada na 
mídia impressa sob um enfoque comunicacional. Para tanto, 
analisam-se ilustrações e caricaturas do artista J.Carlos, 
publicadas em revistas no Rio de Janeiro, durante as 
primeiras décadas do Séc. XX. O estudo deste discurso 
gráficovisual vai além da composição plástica, desvelando 
significados que reconstituem o momento histórico da 
modernidade carioca e as tensões sociais que o envolveram. 
Por este recorte, resgata-se a importância do desenho 
imaginativo como objeto de pesquisa em comunicação 
também percebendo seus entrecruzamentos como fontes de 
documentação histórica e social. 
Palavras-chave: revistas; comunicação; ilustração; 
caricatura; J.Carlos. 
 
9) O processo de modernização da cidade do Rio de 
Janeiro e uma imprensa nascente: a fundação do jornal O 
Patriota 
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Letícia Lemas Silva; Mário César Newman Queiroz (UFRRJ) 
 
A instalação da corte Portuguesa no Brasil é uma temática 
muito estudada atualmente, e não é de se estranhar tamanha 
dedicação ao tema, pois, tal acontecimento transformou não 
apenas a cidade do Rio de Janeiro, que recebeu toda a 
monarquia Portuguesa, e para tal, sofreu inúmeras 
modificações, desde estruturais até políticas, a transposição 
da Corte para o Brasil afetou todas as esferas da sociedade 
brasileira. Com a vinda da corte para a colônia brasileira, foi 
necessária a construção de toda uma estrutura para o 
recebimento de todo o aparato burocrático que acompanhava 
a corte. Neste cenário, inúmeros órgãos institucionais foram 
fundados na cidade do Rio de janeiro, como a Imprensa 
Régia, que possibilitou o surgimento, tímido, de uma imprensa 
impressa. O primeiro Jornal a ser impresso pela Imprensa 
Régio foi o Jornal O Patriota, que teve duração de anos, o 
qual circulava especialmente no âmbito da elite letrada. 
Palavras-chave: corte; transposição; jornal; letrados. 
 
 
10) Memória e modernidade gráfica na revista Sombra 
 
Ana Luiza CERBINO (Universidade Estácio de Sá/RJ) 
 
Esse artigo toma a revista mensal Sombra, editada no Rio de 
Janeiro, entre 1940 e 1960, por Walther Quadros, como 
expressão de uma determinada modernidade. Os diálogos 
gráficos propostos no interior da revista utilizavam uma 
linguagem visual até então inédita nas chamadas publicações 
“frívolas” da época. Em suas páginas personagens criavam 
uma imagem de felicidade atrelada não só ao ambiente em 
que viviam, a cidade do Rio de Janeiro, mas também ao que 
era consumido, desde objetos e serviços até o que ver e 
como se comportar em público. Criava-se a imagem do 
carioca inserido em um mundo moderno, dinâmico e pleno de 
novas atividades culturais. Ao mesmo tempo, é possível 
perceber a construção de uma memória e identidades 



110 

 

específicas dos atores sociais que emergem em suas 
páginas, legitimando a própria publicação e dirigindo-se a 
uma elite que desejava se ver e ser vista nas páginas da 
revista. 
Palavras-chave: Mídia impressa; Revista Sombra; 
modernidade. 
 
 
11) MEMÓRIA COLETIVA, JORNAL E TRAGÉDIA: VOZES 
EM CONFRONTO 
 
Carlienne de Paula SOUSA; Francicleiton de Pinho 
CARDOSO; Ana Regina Barros Rêgo LEAL (UFPI).  
 
A memória coletiva dos moradores residentes em povoados 
atingidos pelo rompimento da Barragem Algodões I, em 
Cocal, Piauí, embaralha-se com a memória social construída 
pelos meios de comunicação. O presente trabalho, portanto, 
analisa como a mídia piauiense, através das matérias 
publicadas no Jornal O DIA, quando do acidente, construiu 
uma memória coletiva em torno do imaginário dos populares, 
que presenciaram a tragédia. O artigo visa correlacionar a 
construção noticiosa à memória dos que ali viveram e vivem. 
A caracterização engloba ainda a ideia de territorialização e 
desterritorialização, conceitos amplamente utilizados na 
análise de desastres naturais e artificiais. No estudo foram 
aplicados os métodos de Análise de Conteúdo nas 
reportagens sobre a temática entre os dias 27 a 31 de maio 
de 2009, considerando que o acidente ocorreu, dentro deste 
intervalo, no dia 27. A metodologia da história oral, por meio 
de entrevistas em profundidade, foi utilizada para análise da 
memória individual e coletiva das pessoas sobreviventes da 
referida tragédia. 
Palavras-chave: história da mídia impressa, memória 
coletiva, história oral, Jornal O Dia, barragem Algodões I.  
  
12) Pioneiras, mas não feministas: a trajetória das 
primeiras mulheres na imprensa campineira. 
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Fabiano ORMANEZE (PUC-Campinas) 
 
Este artigo descreve o ingresso das mulheres na imprensa 
campineira a partir dos anos 1940. Mostra como a chegada 
do sexo feminino ao jornalismo da cidade deu-se pela crônica, 
gênero notadamente associado à sensibilidade e à 
subjetividade, características com frequência atribuídas como 
típicas do sexo feminino, o que funciona como um “já-dito”, na 
concepção da Análise de Discurso de Michel Pêcheux (1988). 
Na sequência, mostra como, a partir dos anos 1960, 
começaram a surgir os cadernos dedicados às leitoras, 
seguindo uma tendência do jornalismo brasileiro daquele 
período. As mulheres só atingiriam o espaço da reportagem a 
partir dos anos 1970. Pelas características dessa trajetória e 
pela análise dos textos produzidos por essas pioneiras, pode-
se identificar características bastante conservadoras, 
demonstrando que, embora o ingresso da mulher no 
jornalismo campineiro tenha se dado, de forma mais 
significativa, no mesmo período histórico do movimento 
feminista, as pioneiras do jornalismo campineiro, na verdade, 
tiveram um perfil pouco militante.  
Palavras-chave: mulheres; imprensa, Campinas. 
 
 
13) As Entrevistas da Revista Revestrés e sua influência 
na consolidação do veiculo no mercado cultural e 
comercial teresinense 
 
Ricardo Dantas MOUSIGNO; Marcela Miranda Felix dos 
REIS; Ilzy Santos de SOUSA (UFPI) 

 
Ancorado nas discussões sobre a valorização da história do 
tempo presente e da história oral, o presente artigo analisa o 
primeiro ano da Revista Revestrés, veículo que circula no 
meio piauiense e adjacências desde março de 2012. Tem 
como hipótese a verificação da popularidade, a construção 
inovadora (para o Piauí) das entrevistas vinculadas no 
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periódico e se estas foram o principal motor de uma possível 
consolidação do veículo no Estado. Mostra a proposta 
editorial da revista, que sugere ser um veículo que trata 
apenas de cultura piauiense; o porquê da escolha do nome 
curioso, o perfil de seus criadores, a equipe de redação, além 
da construção das entrevistas, divulgação do veículo e 
dificuldades encontradas na sua produção. Visa também 
analisar como o público reage a publicação, posto que ele é 
um dos principais agentes na consolidação do veículo. Mostra 
leitores específicos, como professores e estudantes de 
jornalismo e história e sua opinião sobre o veículo e o modo 
como ele influencia as duas áreas, além dos números da 
revista, como o de assinantes, tiragens e a questão da 
publicação já atingir outros estados.  
Palavras-chave: Jornalismo Impresso, Revista Cultural, 
Entrevistas, História Oral, História do Tempo Presente, 
Revista Revestrés. 
 
14) A invasão do “Alemão” nos quadrinhos do Jornal 
Extra 
 
Ivanilson de Melo MENDES (UFF/RJ). 
 
Ao longo da História os quadrinhos como linguagem de 
comunicação de massa são usados para entreter, comunicar, 
informar, representar, justificar e estereotipar de diversas 
formas os mais variados assuntos e temas. Em novembro de 
2011 o Jornal Extra do Rio de Janeiro lançou um suplemento 
especial em quadrinhos de uma reportagem sobre um ano da 
retomada do complexo do Alemão pelas forças de segurança 
do Estado do Rio de Janeiro, em um esforço conjunto para 
restabelecer a ordem depois de uma escalada de violência e 
de afronta ao estado e a sociedade fluminense. Com base na 
análise deste quadrinho, a ideia deste trabalho é buscar 
compreender como se dá a apropriação da linguagem dessa 
importante linguagem pelo jornalismo e como uma interfere na 
outra, a partir de suas especificidades e potencialidades, 
objetiva-se discutir como a reportagem realizada pelo jornal 
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procura informar, representar e ao mesmo tempo estereotipar 
a população em questão. Buscaremos apontar de onde esta 
história em quadrinhos consegue legitimidade para reivindicar 
para si a “verdade” da prática jornalística. 
Palavras chave: quadrinhos; jornalismo, linguagem, 
violência. 
 
15) Imprensa Militar nos Oitocentos: A Revista Marítima 
Brasileira: 1851-1855  
  
José Miguel ARIAS NETO (UEL)  
 
Qual seria o quadro da Imprensa Militar nos oitocentos no 
Brasil? Uma pesquisa na Biblioteca Nacional revelou a 
existência de pelo menos doze periódicos editados por 
militares no século XIX. Destes há estudos acadêmicos, 
apenas sobre um ou dois, como O Militar e O Brasil Marítimo. 
A despeito disto não há, até onde se saiba, um estudo sobre a 
Imprensa Militar no Brasil. Assim, parte da pesquisa que esta 
sendo realizada acerca da Revista Marítima Brasileira, que 
circulou entre os anos de 1851 a 1855 implica em 
compreendê-la no conjunto da Imprensa Militar visto que a 
mesma é contemporânea de periódicos importantes e 
extensos como O Militar e O Brasil Marítimo entre outros. 
Procurar-se-á, portanto, delimitar o processo editorial 
(manufatura dos periódicos), questões que abordam, 
problemas que apontam, perspectivas de ação militar e 
público, não apenas da Revista Marítima Brasileira, mas 
também de suas congêneres contemporâneas para 
compreender os processos de sociabilização, articulação, 
mobilização e ação dos militares em meados do século XIX, e 
suas perspectivas em relação à sociedade brasileira e ao 
Estado Monárquico. Trata-se, ao cabo de uma pesquisa sobre 
as relações entre civis e militares no Brasil oitocentista 
através do estudo da imprensa militar.  
Palavras-chave: História da Mídia Impressa, Política, 
Militares, Representações, Imprensa. 
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16) Direitos humanos e mídia impressa: o posicionamento 
do Jornal do Brasil e da Folha de São Paulo entre o 
governo Castelo Branco e o governo Médici  
 
Marco MONDAINI; Ana Paula BARBOSA; Niedja SILVA; 
Danielle SOARES; Mayara VIANA (UFPE). 
 
Pretende-se apresentar parte do resultado de uma pesquisa 
conduzida na Universidade Federal de Pernambuco que visa 
discutir um período marcado pela supressão dos direitos e 
analiticamente expressa como o período à prática de 
violência, interligando com a influência dos posicionamentos 
da mídia impressa. Para isso, há uma análise do papel dos 
meios de impressionar na produção do sentido e na 
construção de uma compreensão autoritária de direitos 
humanos como "direitos dos bandidos", a partir da análise do 
ponto de vista do discurso, afirmação que é carregado de 
interesse político-ideológico e econômico-material, que nega 
uma série de lutas históricas das classes trabalhadoras para a 
conquista de direitos. A proposta visa, portanto, analisar a 
relação existente entre a concepção de direitos humanos na 
sociedade brasileira e do regime ditatorial, a partir dos meios 
de comunicação, na perspectiva de uma pesquisa qualitativa 
documental, pelas edições do Jornal do Brasil e Folha de São 
Paulo Considerando esse contexto, pode ser julgada a 
presente investigação sobre o desenvolvimento histórico da 
mídia impressa, dos direitos humanos no Brasil e sua 
correlação com as políticas públicas de segurança e suas 
particularidades.  
Palavras-chave: direitos humanos; comunicação; mídia 
impressa. 
 
17) Mulher e família nos anos dourados: os anúncios 
publicitários da Revista Grande Hotel (1958 – 1961) 
 
Diane Saggiorato CHORTASZKO; Rosemeri MOREIRA 
(UEM)  
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O período conhecido como Anos Dourados foi recheado de 
mudanças. Para alcançar a tão desejada sociedade moderna, 
muitos costumes precisavam mudar, e novos padrões de 
consumo eram propagandeados. O Brasil passa a incorporar 
os padrões de produção e de consumo dos países 
desenvolvidos. Na década de 1950, os enunciados são 
voltados para a modernização, que era almejada. O período 
conhecido como os Anos Dourados, marcado pela 
modernidade e pela industrialização, no qual surgiram novos 
modos de pensar e de viver, é o recorte temporal deste 
trabalho, a proposta é discutir o (s) ideal (is) de mulher e 
família dos anúncios publicitários da revista fotonovela 
Grande Hotel nas décadas 
de 1950 e 1960. 
Palavras-chave: Gênero; Representações; Mulher; Família; 
Periódicos. 
 
18) A Modernidade em O Olho da Rua: apontamentos 
sobre a cultura do visual na Curitiba do começo do 
século 20 
 
Luãn José Vaz CHAGAS; Marcio FERNANDES 
(UniOeste/PR) 
 
O início do século 20 e uma nova forma de viver na 
urbanização crescente, oriunda da industrialização europeia e 
depois dos grandes centros do Brasil, são aspectos fundantes 
para entender a cultura visual da época no Paraná. Economia 
que estava estritamente ligada à imprensa paranaense, mais 
especificadamente em Curitiba, onde mais de sessenta títulos 
efervesciam e retratavam os principais fatos da sociedade. O 
modo de trabalho, a formação de caricaturistas especializados 
e voltados a essas publicações e as novas tecnologias de 
impressão favoreceram o levante de uma cultura de leitura e 
informação, principalmente ao utilizar o estímulo visual e o 
humor para retratar o pensamento da sociedade sobre 
conceitos como política e a participação da mulher. A partir 
desse início da modernidade, o presente paper tem por 
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objetivo fazer uma análise sobre a cultura visual no começo 
do século 20, em Curitiba, através do estudo da revista O 
Olho da Rua, publicada quinzenalmente de 1907 a 1911. A 
análise é feita a partir das capas, com suas caricaturas de alto 
conteúdo crítico e contestador, e de publicidades que 
possuíam uma outra forma de abordar certos aspectos. 
Palavras-chave: gênero, ilustração, modernidade, olho da 
rua, revista.  
 
Sessão 2 
 
Sala C8 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
13h às 16h 
 
Mediador: José Ferreira Junior 
 
1) A CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM FOCO: 10 ANOS 
DA APROVAÇÃO DA LEI 10.639/03 E O PAPEL DA MÍDIA 
– UM OLHAR SOBRE O JORNAL FOLHA DE S. PAULO - 
JANEIRO DE 2003 E 2013 
 
Amanda CHAVES; Angela SHAUN (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie). 
 
O objetivo deste artigo é apresentar um estudo sobre a 
influência e divulgação da mídia com relação a Lei 10.639/03, 
que visa a inclusão nos currículos oficiais escolares o ensino 
da cultura afro-brasileira e africana. Para isto, foi 
contextualizada historicamente toda a luta dos negros a partir 
de sua libertação. Também foi apresentada a posição, 
participação e influência do Negro na mídia. Dentro do artigo 
é explicado detalhadamente todo o processo da Lei e suas 
vertentes, desde quando foi aceita até, atualmente, no ano de 
2013, em que completa 10 anos de atuação. O tema central 
do artigo foi um estudo de pesquisa feito no jornal Folha de S. 
Paulo para relatar como a mídia abordou está Lei 
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indispensável para a sociedade brasileira. Este artigo tem 
como base o Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica 
(PIBIC) “A cultura afro-brasileira em foco – A Lei 10.639/03 e 
o papel da mídia na sua divulgação: um estudo sobre o 
projeto Ação Afro nas escolas municipais de ensino infantil da 
cidade de Piracicaba – São Paulo”, com bolsa de estudo do 
Mackpesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie/São 
Paulo.  
Palavras-chave: mídia impressa; Lei 10.639/03; negro na 
mídia; afro-brasileira. 
 
2) Influências Externas na Produção de Conteúdo dos 
Jornais Impressos de Teresina: Perfil Histórico  
 
Marcela Miranda Felix dos REIS; Adriana Carvalho de 
MOURA; Gustavo de Oliveira ALMEIDA; Roana Wrsula de 
Oliveira dos SANTOS (UUFPI). 
  
Atualmente percebe-se que influências externas dos mais 
diversos segmentos acabam por interferir na produção de 
conteúdo dos veículos de comunicação impressos do Piauí. 
Nota-se que os conteúdos estão cada vez mais reféns da 
publicidade e da política e que a credibilidade dos jornais é 
constantemente colocada em cheque pela opinião pública. A 
partir desta percepção, direcionamos nossa pesquisa no 
sentido de descobrir como surgiu esse cenário, quais 
aspectos nas fundações dos jornais podem ter contribuído 
para essa realidade. Para isso, a pesquisa pretende analisar o 
perfil histórico dos três jornais impressos de Teresina (Meio 
Norte, Diário do Povo e O Dia). Pretende-se estudar a história 
de cada um; saber quem foram seus fundadores; quais 
ligações estes tinham (ou não) com grupos políticos da época; 
se os proprietários são os mesmos nos dias atuais e se não 
são quais os fatores que condicionaram à mudança de gestão 
e em qual proporção a política partidária da época interferia 
na produção de conteúdo. Para isso, a pesquisa contempla a 
tiragem dos jornais nos primeiros meses de fundação e faz 
um comparativo com as tiragens atuais. Para realizar todo 
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esse processo de levantamento de informações sobre os 
jornais, entrevistas foram realizadas com profissionais que 
participam dos jornais. A metodologia utilizada na pesquisa é 
a análise de conteúdo e história oral.  
Palavras-chave: Jornal impresso; Fundação; Influência; 
Política. 
 
3) Primeiros passos da distensão: democracia e 
cidadania nas revistas de informação  
 
Juliana Miranda da SILVA (UDESC).  
  
O presente artigo buscará discutir de que maneiras as 
revistas de informação intitularam-se como representantes 
primordiais da cidadania e do movimento pela retomada 
democrática na segunda metade da década de 1970. Serão 
analisadas as narrativas construídas no tocante a garantia de 
direitos sociais, civis e políticos, entendendo a imprensa como 
espaço de veiculação e inscrição na cena pública de debates, 
referentes ao modelo de democracia que se esperava 
construir com a abertura política ao mesmo tempo em que as 
revistas atuam como vitrines de produtos a um público seleto 
e vendem informação tida como especializada e interpretada. 
O texto buscará ainda, discutir como a grande imprensa 
buscou agenciar uma operação de esquecimento ao afastar 
da discussão a participação maciça de grupos de 
comunicação e da sociedade civil durante o golpe de 1964, 
rememorando apenas o seu papel de crítica ao sistema 
ditatorial.  
Palavras-chave: imprensa, revistas, redemocratização. 
 
4) Diário do Povo (1912-2012): depois de 100 anos 
Campinas-SP perde seu mais antigo jornal  
 
Ivete C. CARMO-ROLDÃO; Carlos Gilberto ROLDÃO (PUC-
Campinas).  
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No dia 4 de novembro de 2012, menos de um ano após 
completar o seu centenário, no dia 20 de janeiro, o jornal 
Diário do Povo deixou de circular em Campinas, interior do 
Estado de São Paulo. Com isso, a cidade de mais de um 
milhão de habitantes passa a ter um único jornal diário, exceto 
um popular e outros dois de distribuição gratuita, e que não 
por acaso, pertence à mesma empresa que, em 1996, havia 
adquirido, do ex-governador do Estado Orestes Quércia 
(PMDB), a marca do periódico mais antigo da cidade. Este 
artigo tem como objetivo registrar a história do jornal Diário do 
Povo, nas cinco fases de sua existência, sendo: a primeira, a 
fundação por Álvaro Ribeiro e Antônio Francisco Cardoso 
(1912-1924); a segunda, quando Álvaro Ribeiro sai da 
sociedade e a empresa jornalística passa a ser gerenciada 
apenas por Cardoso (1924-1960); a terceira nas mãos de 
Roxo Moreira e posteriormente, com a sua morte, sob o 
comando da família (1960-1981); a fase seguinte, em que foi 
administrado pela família do político ligado ao PMDB (1981-
1996) e, a última fase, posterior à venda para o seu rival 
histórico Correio Popular (Rede Anhanguera de 
Comunicação: 1996-2012) e o consequente fechamento.  
Palavras-chave: Diário do Povo; jornal impresso; jornalismo, 
Campinas; Rede Anhanguera de Comunicação. 
 
5) O Jornalismo Cultural na Revista O Cruzeiro 
 
Ana Regina RÊGO (UFPI) 
 
Este artigo trata do jornalismo cultural praticado pela revista O 
Cruzeiro entre as décadas de 1930 e 1970. O foco principal 
está centrado na observação da constituição de uma memória 
coletiva no campo da cultura e de como o jornalismo cultural 
contribuiu para o processo de consolidação do que hoje 
conhecemos como cultura brasileira. A pesquisa procura em 
primeiro lugar tratar o jornalismo como um lugar de memória e 
ainda identificar o processo de formação do discurso do 
jornalismo cultural na publicação citada e, principalmente, 
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verificar o que as marcas da enunciação diziam sobre o nosso 
fazer artístico no período mencionado. 
Palavras-chave: Jornalismo Cultural; O Cruzeiro; Memória; 
Análise de Discurso. 
 
6) Telenovela e Imprensa: quando o jornalismo investiga 
a ficção  
 
Arthur Ovidio DANIEL (UFJF)  

  
O sucesso da telenovela no Brasil influencia diretamente o 
mercado das revistas especializadas, que acompanham a 
evolução do gênero enquanto consagram práticas tradicionais 
para atrair e fidelizar leitores. Trata-se de uma lógica mútua: o 
público compra a revista buscando a telenovela, a revista 
promove a telenovela conquistando o público, e a telenovela 
renova o interesse de ambos, diluindo as emoções 
diariamente. Para entender este processo, o presente artigo 
faz um levantamento histórico das publicações; mostra o 
potencial da teledramaturgia em extrapolar os limites do 
jornalismo especializado; identifica algumas estratégias de 
apuração, cobertura e divulgação de notícias; explica 
momentos de tensão no relacionamento entre as emissoras 
de televisão e as revistas; e apresenta os instrumentos para a 
opinião dos leitores. A conclusão versa a respeito do fascínio 
que a telenovela exerce, o objeto ideal para alcançar as 
subjetividades de um público que, ao mesmo tempo, é leitor e 
espectador.  
Palavras-chave: Mídia Impressa; Telenovela; Imprensa 
Especializada; Revista.  
 
7) História, discursos e relações de poder nas páginas de 
O Liberal 
 
Avelina Oliveira de CASTRO; Netília Silva dos Anjos SEIXAS 
(UFPA) 
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Este artigo aborda a trajetória do jornal O Liberal, o mais 
antigo em circulação na imprensa paraense. Criado como 
jornal político em 1946, tempos depois foi adquirido pelo 
empresário Romulo Maiorana, quando recebeu investimentos 
e um outro direcionamento editorial que o transformou, ao fim 
de quatro décadas, em um dos maiores jornais da Região 
Norte do Brasil. Além de destacar alguns aspectos da história 
do jornal, o objetivo deste artigo - que integra pesquisa de 
dissertação de mestrado em andamento - é analisar os 
discursos produzidos pelo mesmo ao longo de sua trajetória. 
Para isso, partimos da premissa de que os discursos são 
construídos a partir de uma rede de memória e que são 
atravessados, historicamente, por relações de poder. Por 
essa razão, tomamos como referencial teórico principal Michel 
Foucault e utilizamos a Análise do Discurso (AD) de vertente 
francesa. Utilizamos como amostragem edições de um ano de 
cada década, a partir de 1946, para mostrar como ocorreram 
os enfrentamentos discursivos entre O Liberal e seus 
concorrentes, ao longo da história da mídia impressa 
paraense. 
Palavras-chave: mídia impressa; jornalismo; história; análise 
do discurso  
 
8) Mídia Impressa: o dispositivo 
 
Bruno César Brito VIANA (UFRN) 
 
A mídia impressa caracteriza-se por ser um dispositivo 
voltado, em grande parte, à materiais jornalísticos e/ou 
publicitários, impressos em gráficas, por meio de uma 
tecnologia específica. Ela surge desenvolvendo um papel 
fundamental, aliando a produção e difusão de informações, 
por meio de uma atividade especializada. Considera-se que a 
necessidade de se fazer circular informações em uma dada 
sociedade sempre existiu, sendo intensificada com os 
desenvolvimentos políticos, econômicos e sociais. Nesse 
contexto, o jornalismo e a notícia surgem compartilhando uma 
trajetória de desenvolvimento em comum com a imprensa. 
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Considera-se a notícia como um dos principais produtos da 
mídia impressa, produzida por meio de técnicas específicas 
no âmbito das práticas e rotinas do jornalismo. O presente 
artigo tem o intuito de promover uma breve reflexão, teórico-
conceitual, sobre a mídia impressa, enquanto dispositivo, 
abordando ainda o processo de produção da notícia. A 
metodologia utilizada é a da Pesquisa Bibliográfica. 
Palavras-Chave: Mídia Impressa, Dispositivo, Jornalismo, 
Notícia. 
 
9) Da prensa à imprensa na região dos Inconfidentes  
 
Cristiano GOMES; Marta R. MAIA (UFOP) 
  
O surgimento da imprensa no Brasil se consolidou após a 
chegada da família Real (1808) no país. Entretanto, algumas 
iniciativas, como no estado de Minas Gerais, começaram a 
surgir a partir do desenvolvimento da técnica da calcografia, 
que se tornou um dos passos iniciais para a criação do 
primeiro jornal nas gerais, o Compilador Mineiro em 1823, que 
surgiu com o desenvolvimento da tipografia, mesmo sem a 
autorização da Corte Portuguesa. Momentos históricos 
também contribuíram para o início dos jornais no estado. 
Após a iniciativa do Padre José Joaquim Viegas de Menezes, 
a imprensa começou a realizar o seu papel de informar e ao 
mesmo tempo prestar serviços aos cidadãos na antiga capital 
mineira Vila Rica, atual Ouro Preto, e a provocar a 
disseminação, assim como, o incentivo para a produção de 
mais folhetins na cidade histórica e em outros municípios do 
estado, que passaram a adotar a mais nova ferramenta de 
comunicação.  
Palavras – chave: Imprensa; Tipografia; Jornais; Padre 
Viegas; Compilador Mineiro. 
 
10) O jornalismo que precedeu e inspirou a revista piauí 
 
Daniela CANIÇALI (UFSC) 
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Este artigo trata dos principais modelos de jornalismo que 
precederam e influenciaram o projeto editorial da revista piauí. 
Desde o surgimento dos primeiros jornais e revistas no 
mundo, é recorrente que formatos de sucesso sirvam de 
inspiração para novas publicações. No caso da piauí, revista 
de circulação nacional lançada em outubro de 2006, 
destacamos como suas principais influências a revista norte-
americana The New Yorker e a brasileira Realidade. Por meio 
de uma análise empírica, expomos as características dessas 
publicações que mais se fazem presentes na piauí. Duas 
outras revistas da América Latina também foram abordadas, 
por serem constantemente associadas à New Yorker, tendo 
ambas surgido antes da piauí. El Malpensante, da Colômbia, 
e Etiqueta Negra, do Peru, são revistas mensais, de prestígio 
em seus países, que privilegiam textos longos, grandes 
reportagens e liberdade na escolha de assuntos. Ao 
contrastar aspectos dessas três revistas estrangeiras - 
especialmente da New Yorker - e da brasileira Realidade com 
seus paralelos na piauí, conseguimos notar traços do que 
provavelmente norteou a criação de seu projeto editorial. 
Palavras-chave: jornalismo de revista; Piauí; projeto editorial; 
The New Yorker; América Latina 
 
11) AS MUDANÇAS NAS CAPAS DO JORNAL TRIBUNA 
SANJOANENSE NOS ÚLTIMOS 40 ANOS 
 
Danielle da GAMA; Alessandra de FALCO- (UFSJ) 
 
Ao longo de toda a História da Imprensa podemos perceber a 
evolução da importância do Planejamento Visual Gráfico nos 
veículos noticiosos. Acompanhando os avanços tecnológicos 
e artísticos e as evoluções de ordem econômica e cultural, e 
ainda com as mudanças de perfil do público leitor, o design 
passou a receber crescente atenção por parte dos 
profissionais dos meios impressos. Este artigo busca ilustrar 
de que forma se deu a evolução do Planejamento Visual 
Gráfico nas capas do jornal Tribuna Sanjoanense, da cidade 
de São João del-Rei, durante cerca de 40 anos de sua 
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circulação, considerando a crescente importância do design 
para os veículos de comunicação. Com base nas teorias do 
Planejamento Visual, o breve estudo mostra o uso dos 
recursos gráficos utilizados pelo jornal ao longo de sua 
existência. O trabalho se dirige a estudantes de Comunicação 
Social e busca ser uma contribuição na pesquisa no âmbito 
da imprensa local quanto aos usos e tendências do 
Planejamento Visual Gráfico. 
Palavras-chave: História da Mídia Impressa; Planejamento 
Visual Gráfico; Imprensa Regional. 
 
12) “Gangue da Aids” ou “pacto da morte”?: As 
extraordinárias histórias de casos de AIDS nas páginas 
de jornais de Florianópolis em 1987 
 
Graziele Regina ARRAES (UFSC) 
 
Neste trabalho serão analisados os discursos e imagens das 
histórias sobre a chamada “Gangue da Aids” ou “Pacto da 
morte”, que envolveram denúncias e acusações em torno de 
um grupo de jovens de Florianópolis, em 1987. Estes foram 
acusados de transmitirem o vírus da Aids intencionalmente 
através do uso de cocaína injetável em encontros do grupo. A 
trama foi diariamente noticiada por jornais locais, como o 
Diário Catarinense e O Estado. De uma denúncia, o caso 
ganhou notoriedade, sendo esses jovens indiciados 
judicialmente, culminando num inquérito policial, envolvendo 
moradores do bairro, médicos, policiais, advogados e 
acusados. Deu-se início assim, a construção de um “episódio” 
exaustivamente noticiado nos jornais locais da cidade de 
Florianópolis, e que se desenrolaria por três meses, 
envolvendo moradores de Florianópolis; indiciados inquiridos 
pela polícia; saber médico e muita polêmica; sustos, medo e a 
produção de imaginários sobre a Aids com fortes tons de 
preconceito. A mídia impressa foi responsável pela 
construção do caso com notícias diárias, o que me possibilitou 
analisar uma série de falas, inclusive da própria mídia 
impressa. Durante a década de 1980, era comum a mídia e 
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mesmo as campanhas de prevenção ativarem o medo na 
população, seja por histórias pouco usuais de casos de 
contaminação, ou mesmo por meio da ênfase na morte. 
Quadro diferente da atualidade, onde a mídia perdeu certo 
interesse pela Aids, e as campanhas de prevenção não mais 
focam na questão do medo. 
Palavras-chave: AIDS; mídia impressa; discursos; medo. 
 
 
13) A IMPRENSA A SERVIÇO DO GOLPE: O AI-5 NAS 
PÁGINAS DA REVISTA MANCHETE (1968-1979)  
 
Greyce FALCÃO. (UFPE)  
 
No debate atual sobre a relação entre a História e memória, 
defende-se que essa ciência não é só construída pela ação 
de indivíduos em situações específicas como também por 
aqueles que escreveram essas ações e dão significados a 
elas. Diante de inúmeras tentativas de revisar o período da 
ditadura militar no Brasil e reconstruir o seu significado, é 
importante relembrar o papel, muitas vezes decisivo, que a 
mídia desempenhou na preparação e sustentação do golpe 
civil-militar, constituindo-se como um dos saberes instituídos 
que operaram reproduzindo a noção de Segurança Nacional, 
base ideológica do governo militar. Assim, este trabalho traz à 
luz o papel da revista Manchete, uma das publicações 
semanais de maior alcance em nosso país, em sua forma de 
divulgar e discutir o AI-5 e suas consequências para o Brasil. 
Como se sabe, em dezembro de 1968 era promulgado o Ato 
Institucional Nº 5, que concentrava uma grande soma de 
poderes nas mãos do Presidente da República. Num clima de 
tensão nacional, prisões e cassações que atingiam milhares 
de cidadãos em todo o país, boa parte da imprensa brasileira 
dedicava-se a cobrir temas como as corridas de Fórmula 1, a 
conquista do espaço ou a vida conturbada das celebridades. 
Dentre os motivos estão à censura vigente, ou mesmo os 
interesses de quem detinha os meios de comunicação, 
ficando o debate político em segundo plano. Nesse contexto 
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analisamos o trabalho da revista Manchete, que procurava 
sempre abster-se de divulgar fatos que de alguma forma 
polemizasse a imagem do governo ditatorial.  
Palavras-chave: revista; ditadura; imprensa; manchete; 
discurso. 
 
 
14) Publicidade e Guerra: Análise de Anúncios 
Publicitários da Revista Vida Capichaba 
 
Lorena Martins RIMOLO; Gabriela Santos ALVES (UFES) 
 
Este artigo é referente à pesquisa de iniciação científica que 
visa analisar os anúncios publicitários veiculados na Revista 
Vida Capichaba, entre os anos de 1941 e 1945 no Espírito 
Santo, sob a influência da Segunda Guerra Mundial. A 
pretensão da pesquisa é contribuir para produção de 
conhecimento sobre o papel e a importância dos meios de 
comunicação no estado, em especial nestes anos bélicos, 
tema ainda escasso em termos de produção bibliográfica. O 
estudo justifica-se por essa escassez de produção de 
pesquisa sobre o tema, principalmente entre os estudiosos da 
área de Comunicação Social e também pela dificuldade de se 
situar o conturbado comportamento da publicidade e 
propaganda na década de 40. A metodologia utilizada é a 
Leitura de Imagens, leitura das peças publicitárias, com foco 
para influência da guerra sobre a publicidade e o consumo. A 
escolha por essa abordagem justificou-se pela constatação do 
decréscimo do consumo no período, e pela necessidade de 
reinvenção da publicidade. Pôde-se comprovar que as 
estratégias publicitárias adotadas foram indispensáveis para 
que se contornasse esse momento crítico. 
Palavras-chave: Revista Vida Capichaba; anúncios 
publicitários; guerra; influência; reinvenção.  
 
15) O POPULAR DE SERVIÇOS: Análise do jornal Agora 
S. Paulo  
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Lucilinda Ribeiro TEIXEIRA (UUNAMA/PA); Will Montenegro 
TEIXEIRA (UFPA/ PA)  
 
O jornalismo popular no Brasil se intensifica a partir de 1990 e 
surge com a proposta de atender às demandas das classes 
„C‟, „D‟ e „E‟, além da queda de vendagem em função do 
avanço da internet. Ainda naquele período se intensifica nos 
Estados Unidos a corrente do jornalismo público ou cidadão. 
Este artigo tem o objetivo de apresentar e analisar em que 
proporções o jornal popular de serviços do grupo Folha, Agora 
S. Paulo, edita suas publicações diárias com base nos 
conceitos de jornalismo popular e público e sensacionalismo, 
que se propõe ainda analisar as seções editoriais 
relacionadas aos direitos do cidadão e do aposentado. Para 
isso, foram analisadas 12 edições do diário paulistano. Logo 
se percebe que o conteúdo publicado é composto por 
assuntos de demandas populares ao mundo do cidadão. A 
proposta desta pesquisa é discutir as especificidades do 
jornalismo popular a partir dos valores-notícias de utilidade 
pública, proximidade e qualidade da informação a partir do 
jornal Agora S. Paulo (grupo Folha).  
Palavras-chave: Jornalismo, Popular e Agora S. Paulo. 
 
 
16) CONCEPÇÕES DE POPULAR E PÚBLICO NA NOTÍCIA 
DO AGORA S. PAULO 
 
Will Montenegro TEIXEIRA (UFPA); Fabrício Borges SANTA 
BRÍGIDA (UNAMA/PA). 
  
A proposta desta pesquisa é discutir as especificidades do 
jornalismo popular a partir dos valores-notícias de utilidade 
pública, proximidade e qualidade da informação a partir do 
jornal Agora S. Paulo (grupo Folha). Esclarecer os critérios 
entre jornalismo público e popular e sensacionalismo e definir 
critérios de noticiabilidade também estão entre objetivos deste 
estudo. Os estudos sobre a diferenciação do jornalismo 
público e popular e sensacionalismo são importantes para 
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delimitar e esclarecer em que proporções cada edição faz 
suas publicações diárias e apresentam suas informações, 
além da possível utilização do jornalismo cidadão na 
cobertura do jornalismo popular. Além disso, apresentar em 
que (ais) parâmetro (s) as publicações se caracterizam como 
populares – principalmente na questão do preço de aquisição 
do jornal – e informam com qualidade a população. O jornal 
Agora S. Paulo é objeto de estudo haja vista que apresenta 
no conteúdo o discurso pautado no jornalismo popular. Em 
alguns casos, as publicações se demonstram híbridas, ou 
seja, apresentam conteúdos públicos e populares 
simultaneamente.  
Palavras-chave: Agora S. Paulo, Popular, Público. 
 
Sessão 3 
 
Sala C8 
 
Dia 01/06 (sábado) 
 
08h30 às 12h 
 
Mediador: José Ferreira Junior 
 
1) Senhor, um caso de ousadia editorial  
 
Marcello ROLLEMBERG (Centro Universitário FIEO –
UNIFIEO, Osasco, SP) 
 
Neste artigo é apresentada e analisada a trajetória da revista 
Senhor, um clássico no mercado editorial brasileiro, publicada 
entre 1959 e 1964. Procura-se demonstrar por quais 
caminhos a publicação soube ser ousada e diferente em um 
momento no qual esses adjetivos não eram aplicados no meio 
jornalístico de uma forma geral. Mas justamente por isso 
Senhor acabou por se tornar paradigmática e seus 59 
números, itens de colecionador. Apresenta-se ainda nesse 
artigo a herança jornalística que a publicação deixou – 



129 

 

notadamente na revista piauí –a importância da edição de 
dois volumes contendo as mais importantes reportagens e 
capas de Senhor em seus cinco anos de existência. 
Palavras-chave: história editorial; mídia impressa; revista; 
sociedade.  
 
2) Jornalismo e Patrimônio na Bahia: Mudanças 
Ocorridas em suas Histórias entre os Anos 1990 e 2000  
 
Mary WEINSTEIN (Uesb/Bahia) 
  
O Programa de Recuperação do Centro Histórico de 
Salvador, lançado pelo governo da Bahia em 1992, como uma 
solução para deter o grave processo de degradação do 
conjunto colonial, tombado como Patrimônio da Humanidade, 
pela Unesco, se prolonga até hoje. O presente estudo busca 
observar mudanças ocorridas na forma de cobertura 
dispensada ao assunto pelo centenário jornal baiano A Tarde, 
desde o início desse processo. O agendamento do Centro 
Histórico teve diversos atributos e, com base em matérias 
publicadas ao longo deste período, buscamos identificar 
essas alterações ocorridas na própria sistemática de 
produção jornalística e no enquadramento da notícia que 
passa a incluir uma maior variedade de fontes, inclusive vozes 
representativas da própria comunidade do Centro Histórico 
que anteriormente foram suprimidas. Também, neste paper 
incluímos um breve histórico do jornal A Tarde. Os 
referenciais teóricos utilizados neste trabalho são Robert 
Park, Habermas, Luhmann e McCombs.  
Palavras-chave: Imprensa baiana; Jornal; História do 
Impresso; A Tarde; Centro Histórico de Salvador. 
 
3) Clarice Lispector e seus interlocutores em Fatos & 
Fotos/Gente  
 
Paulo Felipe Costa SILVA; Aparecida Maria NUNES (UUnifal-
MG)  
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A escritora Clarice Lispector realizou trabalhos como 
entrevistadora para Fatos & Fotos/Gente, publicação da 
editora Bloch, entre dezembro de 1976 e outubro de 1977. 
Essas entrevistas, que, em certo sentido, darão continuidade 
às realizadas para Manchete, publicadas aproximadamente 
dez anos antes, são caracterizadas pelo estilo 
predominantemente pessoal empregado pela ficcionista. 
Clarice, em certos casos, parece adequar-se à denominada 
“linha editorial” prescrita por Fatos & Fotos; mas, em outros, 
procura maneiras de se distanciar dessa. O presente trabalho, 
portanto, tem o intuito de encontrar respostas a tais 
comportamentos, além de examinar a maneira pela qual a 
entrevistadora os realiza. Para isso, serão considerados os 
estudos de Carla Mühlhaus, Donis A. Dondis, Aparecida Maria 
Nunes, Maria Celeste Mira e Nádia Batella Gotlib, entre 
outros.  
Palavras-chave: Literatura e Jornalismo; Clarice Lispector; 
Fatos & Fotos/Gente; Gênero entrevista. 
 
4) Jornal Folha do Norte e suas publicações sobre a 
Amazônia, o Pará e a cidade de Belém. 
 
Netília Silva dos Anjos SEIXAS; Camille Nascimento da 
SILVA; BRÍGIDA, Jessé Andrade Santa; Cleonice Viana 
NUNES (UFPA). 
 
O jornal Folha do Norte (1896-1974) é um dos mais 
importantes da história da imprensa no Pará. Com 
longevidade de 78 anos, foi um dos jornais pelo qual os 
leitores acompanharam acontecimentos regionais, nacionais e 
também internacionais. Trouxe em suas páginas a vida 
política do estado, defendendo o Partido Republicano Federal, 
liderado por Lauro Sodré, e fazendo oposição à política de 
Antônio Lemos, do Partido Republicano no Pará. Propõe-se, 
com este artigo, verificar de que forma o jornal se pronunciou 
sobre Belém, o Pará e a Amazônia, considerando-se a 
importância da imprensa como produtora de sentidos. Para 
isso, entendeu-se que seria importante analisar as edições da 
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Folha do Norte, publicadas no mês de janeiro, pois esse é o 
mês de comemoração de aniversário do jornal e da cidade. 
Para a realização da pesquisa, foram utilizadas também as 
seguintes palavras-chave: região 
norte, Amazônia, região Amazônica,Pará, Belém. 
Palavras-chave: Mídia impressa; Folha do Norte; produção 
de sentidos; Amazônia; Pará; Região. 
 
5) Os meiose suas implicações socioculturais nos 
indivíduos e na sociedade  
 
Thayz GUIMARÃES; Márcio GONÇALVES (UERJ) 
  
O artigo que segue visa a uma discussão e compilação 
acerca das mudanças no agenciamento entre o leitor e o livro, 
no que se refere aos diferentes suportes de leitura, e suas 
implicações socioculturais nos indivíduos e na sociedade. 
Para isso, pontuam-se três momentos de importantes 
transformações na história do livro – o surgimento dos 
primeiros manuscritos, a invenção da prensa tipográfica e o 
nascimento da era digital. O texto dialoga com duas frentes 
teóricas: uma que tende ao determinismo tecnológico 
(Eisenstein eJohns), e outra que prima pelos usos e 
apropriações que o leitor faz dos meios (Mckenzie, Chartiere 
Barbier). A pesquisa foi dividida em duas partes, uma teórica 
e outra prática(de coleta e análise de entrevistas). Num 
primeiro momento será apresentado um panorama geral da 
bibliografia geral e específica estudada, e ao final, apontadas 
as conclusões as quais se foi possível chegar por meio do 
eixo empírico, baseado no eixo teórico. 
Palavras-chave: Livro; Tecnologia de Comunicação; E-livro; 
Leitura; Determinismo tecnológico. 
 
6) A produção cultural do Almanach do Ceará: a 
contribuição de Antônio Sales.   
 
Vinicius Ribeiro Cordão FERREIRA; Criselides Ferreira LIMA; 
Thiago Coelho SILVERIRA (UFPI; UFC).  
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Por meio desse artigo, ainda que de forma inicial, traçamos a 
relação existente entre os Almanaques e o surgimento do 
Jornalismo Cultural brasileiro, para a consecução da proposta 
utilizaremos como objeto de análise o Almanaque do Ceará e 
sua seção literária publicada durante a década de 1930, 
período do Estado Novo, o que corresponde a dez 
exemplares. Nossa incursão analítica nos levou no primeiro 
momento a discussão sobre a relação dos Almanaques com a 
Cultura, no segundo momento do trabalho focamos no 
processo histórico de consolidação dos almanaques no 
estado do Ceará até o surgimento do nosso objeto de estudo 
para só então focar na interação do Almanaque do Ceará com 
o contexto social de produção e a participação do literato 
Antônio Sales.  
Palavras-chave: História da Mídia Impressa; Almanaque; 
Crítica Cultural; Literatura; Antônio Sales. 
 
7) Nas páginas da Revista Vida Capichaba: mídia e 
história no Espírito Santo  
 
Gabriela S. ALVES; Ana Carolina C. OLIOZI; Esther R. 
RADAELLI (UFES). 
 
Entre 1923 e 1957, circulou no Espírito Santo a revista Vida 
Capichaba. O veículo, maior representante do movimento 
modernista no estado, ditou moda e tendências de 
comportamento nas décadas em que sobreviveu, porém, por 
mais que essa revista tenha impactado na vida da elite 
capixaba, os estudos a seu respeito são insipientes. Essa 
pesquisa surge dentro da proposta de documentação e 
divulgação dos canais detentores da memória capixaba. Por 
esse motivo, o resgate da história da imprensa do estado se 
faz necessário. E a Vida Capichaba é um acervo riquíssimo 
de informações e relatos sobre o cotidiano, as tradições e os 
valores do povo espírito-santense no início do século XX. 
Palavras-chave: Vida Capichaba; imprensa do Espírito 
Santo; revista; modernismo no Espírito Santo. 
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8) O retrato do norte do Paraná: A fotografia na revista A 
Pioneira (1948-1954) 
 
Bruna Mayara KOMARCHESQUI; Paulo César BONI (UEL)  
 
Este artigo trata do uso da fotografia pela revista A Pioneira, 
que circulou na região norte do estado do Paraná, com sede 
em Londrina, entre 1948 e 1954. Criada por Benedito Barbosa 
Pupo, proprietário da “Emprêsa de Propaganda e Publicidade 
A Pioneira”, que veio de São Paulo especialmente para 
montá-la, a revista nasceu deliberadamente para, além de 
informar, fazer propaganda das terras férteis e do crescimento 
urbano do norte do Paraná, visando atrair interessados em 
investir na região. Desde seu início, a revista utilizou a 
fotografia como atrativo visual, registro de eventos sociais, 
documento das transformações rurais e urbanas da região e 
ferramenta publicitária. No editorial de seu primeiro número, A 
Pioneira exaltava a importância da fotografia como “poderoso 
meio de educar, instruir e propagar, a fotografia será o 
elemento primordial na confecção desta revista”. E justificava 
sua clara opção por ela: “Registrando, fixando, retratando 
enfim, as cousas na sua verdadeira expressão, a fotografia 
está sempre a serviço da comunidade.” O estudo revela que, 
independente dos interesses de seu uso pela revista, as 
fotografias nela publicadas são vestígios, pegadas, retratos de 
um tempo perdido, uma espécie de álbum da história de 
Londrina e região norte do Paraná.  
Palavras-chave: História de Londrina (PR); História da 
imprensa em Londrina; Revista A Pioneira; Fotografia e 
memória. 
 
9) O Jornal do Povo no governo Médici  
 
Mario Luiz FERNANDES; Sidnei Carlos Santos Bonfim 
FERREIRA (UFMS) 
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Este artigo faz um resgate da história do Jornal do Povo, do 
município de Três Lagoas, e o mais antigo em circulação em 
Mato Grosso do Sul. Nasceu em 1949, criado por um grupo 
de políticos vinculados ao PSD, depois à Arena e ao MDB. 
Deu origem ao grupo RCN de Comunicação, o mais 
importante da região de Três Lagoas. Essas alternâncias 
partidárias implicaram na adoção de diferentes linhas 
editoriais como a de total apoio ao Regime Militar entre os 
anos 60 e 70. O artigo tem como objetivos resgatar parte da 
história inicial do periódico (edições publicadas entre 1949 e 
1970 foram perdidas) e a forma como apoio o novo regime 
durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. Trata-se de 
uma investigação descritiva fundamentada em pesquisa 
documental e em entrevista.  
Palavras-chave: História da imprensa; Três Lagoas; Jornal 
do Povo; Imprensa de Mato Grosso do Sul. 
 
10) Uma visão da tecnopolítica em Informática na 
sociedade brasileira –um olhar sobre a revista Dados e 
Ideias (1975-1979)  
 
Marcelo VIANNA (PUCRS) 
 
Embora seja inegável o impacto do computador na vida 
quotidiana, transpondo-se de um recurso estratégico de 
domínio estatal para um bem de consumo em crescente 
massificação, a constituição de veículos comunicativos que 
intencionavam discorrer sobre sua importância na sociedade 
é um elemento ainda pouco explorado por pesquisas 
acadêmicas. A partir desta observação, a proposta deste 
paper tem como objetivo apresentar a revista Dados e Ideias, 
publicação criada em 1975 por um grupo de agentes ligados 
ao campo da Informática no Brasil. Em um contexto de 
transformações tecnológicas, intervenção estatal em áreas 
estratégicas e crise econômica, estes indivíduos, integrantes 
do meio acadêmico e/ou burocrático, fizeram valer suas 
expertises para estabelecer uma fala autorizada sobre o tema 
da tecnologia nacional em Informática, contribuindo para 
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divulgar suas ideias e tentar influenciar decisões 
governamentais na área. Nesse sentido, Dados e Ideias seria 
um dos recursos empregados para estabelecer uma 
tecnopolítica, além de tentar agregar a comunidade da 
Informática e gerar um debate público sobre o tema 
tecnológico. Em caráter exploratório, esta comunicação 
abordará essas questões de maneira a situar Dados e Ideias 
em seu pioneirismo como publicação especializada em 
Informática voltada ao grande público.  
Palavras-chaves: História mídia impressa; revistas 
especializadas; Informática; Tecnologia e Política; Ditadura 
Militar. 
 
11) Demônio ou líder? O discurso de Veja e Carta Capital 
sobre a morte de Hugo Chávez 
 
Patrícia LEITE; Raimunda Aline GOMES (UFRN)  
 
Este artigo se propõe a analisar o discurso das capas das 
revistas semanais brasileiras Veja e Carta Capital, ao noticiar 
a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez, ocorrida no 
dia 5 de março de 2013. Considerado esquerdista, Chávez se 
autointitulou representante de um novo socialismo latino-
americano, que teria como um dos seus pilares o 
antiamericanismo. Na contramão dos ideais chavistas, 
posicionaram-se os líderes dos países do chamado “primeiro 
mundo” e a mídia tradicional internacional, entre elas, a do 
Brasil. Nesse lastro discursivo midiático, o que se percebeu foi 
uma desconstrução do personagem Chávez, em vida. Agora, 
interessa a este trabalho investigar os discursos que 
circularam sobre a morte de Chávez por entre as capas das 
duas revistas e os vários sentidos que podem ser desvelados 
na análise. Afinal, há o reconhecimento da morte de um 
demônio ou de um líder? Para dar suporte a essa observação 
científica, serão privilegiadas as teorias da Análise do 
Discurso, que ajudarão a desvendar os ditos e os não-ditos 
nas capas. O artigo também fará uma breve contextualização 
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sobre a América Latina e, ainda, trará uma análise sobre o 
papel da Instituição Mídia e suas filiações e sentidos.  
Palavras-chave: Hugo Chávez; América Latina; discurso; 
sentidos; instituição mídia.  
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Grupo de Trabalho: História da Mídia Sonora 

 
Coordenação: Valci Zuculoto (UFSC) 
 
Sessão 1 
 
Sala C4 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) – manhã 
9h às 12h30 
 
9h 
 
Mesa 1: História do rádio no Brasil, suas emissoras e 
personagens (1ª parte)  
 
Mediadora: Valci Zuculoto  
 
1 )  Conta Mais sobre a história do rádio no Brasil! 
 
Rosane Maria Albino Steinbrenner; Juliana de Kássia de 
Oliveira Angelim; Fernando Henrique Gomes Oliveira; Raquel 
Sales Trindade; Wanessa Alexandrino (UFPA)  
 
Tendo como foco a história do rádio no Brasil, seus principais 
aspectos e características marcantes, bem como a influência 
desempenhada sobre o público ouvinte e as transformações e 
reformulações sofridas a partir do advento da televisão e da 
internet no cenário dos principais veículos de comunicação do 
país, pretende-se refletir acerca da possibilidade de união 
entre informação e entretenimento para atingir um público 
cada vez mais abrangente. Tal problemática foi desenvolvida 
ao longo da elaboração de um produto do Laboratório de 
Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação Social 
(Jornalismo) da Universidade Federal do Pará, o Conta Mais!. 
Trata-se de um programa radiofônico que busca resgatar a 
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história do rádio no Brasil em seus principais aspectos e 
características marcantes, valendo-se, para tanto, da mistura 
de elementos reais e ficcionais, de uma linguagem simples 
voltada ao entretenimento e incentivo ao conhecimento 
histórico, com a finalidade de que os mais diversos públicos 
possam conhecer e refletir acerca desse veículo de 
comunicação e da importância que ele desempenha ainda 
hoje em meio à sociedade.  
Palavras-chave: Rádio brasileiro; História; Conta Mais. 
 
2)  Rádio Difusora de Alagoas – a caçula das Américas 
 
Ricardo Ferro (Fits/AL); Lídia Ramires (UFAL) 
 
A partir de uma revisão bibliográfica de publicações que 
debatem a história da primeira emissora do Estado, é 
apresentada a trajetória histórica da Rádio Difusora de 
Alagoas, como primeira emissora oficial a funcionar no 
Estado. Retratando as circunstâncias políticas do ano de 
1948, em que a “Caçula das Américas” foi inaugurada pelo 
governador Silvestre Péricles, aborda também como os 
primeiros funcionários, à época, recebiam salários e descreve 
o período em que a emissora ganhou a legalização. 
Retomando a reflexão sobre a história da emissora, em seu 
aniversário de 65 anos de atividades, este trabalho debate 
ainda a polêmica relação entre a contribuição de uma 
emissora pública e o embate entre os interesses político 
governamentais, polemizando a noção de coronelismo 
eletrônico e o uso dos meios de comunicação de massa a 
serviço dos interesses ideológicos dos grupos políticos no 
poder e que fazem de emissoras públicas de rádio, empresas 
oficias de comunicação. 
Palavras-chave: Rádio pública; História do rádio; Alagoas; 
Maceió. 
 
 3) A História do Rádio em Juiz de Fora, MG 
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Alvaro Eduardo Trigueiro Americano; Frederico Belcavello 
Guedes; Allana Meirelles Vieira; Allan de Gouvêa Pereira; 
Nara Oliveira Salles (UFJF) 
 
O documentário “A história do rádio em Juiz de Fora” foi 
elaborado por estudantes da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 2011, 
durante a disciplina de laboratório de rádio. O trabalho tem a 
proposta de resgatar lembranças e fatos que marcaram a 
evolução deste meio de comunicação na cidade, levando a 
uma reflexão sobre sua trajetória e a criação de um registro 
histórico. Através de pesquisas bibliográficas e de entrevistas, 
forma-se um panorama do percurso do rádio na cidade, 
registrando depoimentos de personagens que marcaram a 
história radiofônica.  
Palavras-chave: Rádio; História; Juiz de Fora; Documentário. 
 
9h45 
 
Mesa 2 - História do rádio no Brasil, suas emissoras e 
personagens (2ª parte) 
 
Mediador: Luciano Klöckner 
 
1) Compadre Caju: sessenta anos de radiodifusão 
 
Ronie Cardoso Filho (UNISINOS) 
 
Resumo: O presente artigo trata de resgatar a trajetória 
pessoal de Alfredo de Jesus Pinheiro, o Compadre Caju, 
locutor em atuação na Rádio Castro, no Paraná, desde 1952. 
Destacou-se sua fidelidade à música sertaneja de raiz, como 
base do formato de seus programas. Contextualizou-se a 
profissionalização do Compadre Caju com breve relato sobre 
o surgimento da emissora em que trabalha, bem como da 
cidade de inserção da rádio e do locutor. Anotadas as 
impressões pessoais do biografado, em entrevistas orais, 
chegou-se ao relato histórico que, juntamente aos dados 
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cronológicos procurou produzir um olhar crítico que 
localizasse o Compadre Caju no concerto mais amplo da 
radiodifusão brasileira e no horizonte amplificado da cultura 
midiática. Estudiosos da mídia radiofônica, em especial Enrico 
Menduni, foram utilizados de forma a melhor 
compreendermos, a partir de marcos teóricos, as 
singularidades e similitudes da prática profissional de Alfredo 
de Jesus Pinheiro em seu tempo e lugar. 
Palavras-chave: História da Mídia Sonora; Radiodifusão; 
Rádios Locais. 
 
2) José Buzollo: o idealizador do rádio em Frutal-MG 
 
Rodrigo Portari (UEMG) 
  
O presente trabalho visa realizar um resgate histórico da 
fundação da primeira emissora de rádio no município de 
Frutal-MG, a Rádio Frutal AM. Localizado no interior de Minas 
Gerais, a chegada da primeira emissora se deu pelo idealismo 
de José Buzollo, filho de italianos e que em 1963 decidiu que 
já era hora da cidade entrar na modernidade. A pesquisa 
histórica sobre a figura de seu idealizador e a instalação e 
inauguração da rádio se deu por meio de entrevistas, 
coletadas em parceria com a jornalista Zilma de Oliveira 
durante desenvolvimento de projeto de pesquisa. Dentre os 
personagens que relataram os ocorridos até a inauguração da 
emissora estão o próprio José Buzollo – em gravação de 
áudio realizada poucos dias antes de sua morte – 
colaboradores e locutores que participaram da inauguração 
da emissora.  
Palavras-chave: radio; Frutal-MG; José Buzollo; fundador 
 
3) Personalidade da comunicação social em Porto Alegre: 
Padre Landel de Moura  
 
Margarete Panerai Araújo; Manolo Silveiro Cachafeiro; 
Deborah Pilla Villela 
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Este artigo pretende mostrar a relevância do Padre Landel de 
Moura, no eixo da inovação, tecnologia e comunicação para a 
cidade de Porto Alegre. Reúne alguns dados históricos e 
conceituais destacando a importância de tamanha 
personalidade frente às categorias propostas. A metodologia 
se remete a uma proposta de pesquisa descritiva-histórica 
agregando temas da atualidade e da interdisciplinaridade da 
comunicação. Pode-se considerar que o resgate histórico 
permite consolidar a representatividade do cientista, inventor 
do “transmissor de ondas”, na cidade colaborando no 
processo de globalização da informação para a sociedade 
brasileira, institucionalizando o espírito empreendedor e  
inovador, que ofereceu o seu conhecimento para um grande 
salto rumo a um mundo diferente.  
Palavras chaves: Comunicação; Cientista; Inovação; Padre 
Landell de Moura; Porto Alegre.  
 
10h30 
 
Mesa 3: Memórias e ouvintes   
 
Mediador: Luiz Ferraretto 
 
1) A Rádio Pioneira de Imperatriz-MA a partir da Memória 
dos Ouvintes 
 
Nayane Cristina Rodrigues de Brito; Roseane Arcanjo 
Pinheiro (Universidade Federal do Maranhão / Campus de 
Imperatriz) 
 
Capaz de estimular a imaginação do ouvinte, o rádio é o meio 
de comunicação mais popular. Em Imperatriz, localizada ao 
sudoeste do Maranhão, os ouvintes conheceram em outubro 
de 1978 a Rádio Imperatriz, a pioneira da cidade. Este artigo 
retrata a trajetória da emissora a partir das  reminiscências 
dos ouvintes. O estudo é resultado de parte de um livro-
reportagem-história elaborado para conclusão do curso de 
Comunicação Social – habilitação em Jornalismo. Fizemos 
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uso de pesquisa bibliográfica, da técnica da análise 
documental e do método da História Oral. A partir dos relatos, 
verificamos os significados que os ouvintes recriaram ao 
narrar a experiência que tiveram ao ouvir a Rádio Imperatriz 
nas décadas passadas. 
Palavras-chave: Rádio Imperatriz AM; Memória; Ouvintes; 
Imperatriz. 
 
2) As vozes históricas do rádio paranaense na Estação 
Memória 
 
Emerson dos Santos  Dias (UERJ e UEL); Mário Benedito 
Sales (UEL) 
 
Este trabalho apresenta atividades, levantamentos e 
produções desenvolvidas durante o ano de 2012, por meio do 
Programa de Formação Complementar “Produção em 
Radiojornalismo”, da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL-PR), com destaque para a série de programas Estação 
Memória. O projeto propõe consolidar a construção da história 
dos profissionais do rádio do interior paranaense integrando 
texto e imagem (fotografias) às gravações feitas junto aos 
profissionais. Além da série com dez programas, produzida e 
disponibilizada ao corpo acadêmico e à comunidade, o projeto 
fez parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
para desenvolver o capítulo com os profissionais 
paranaenses, publicado na Enciclopédia do Rádio Esportivo 
Brasileiro (PRATA e SANTOS, 2012). É a integração entre 
instituições, aliada à multidisciplinaridade, prática e pesquisa 
histórica, contribuindo para a preservação memorialista da 
Mídia Sonora regional. 
Palavras-chave: Mídia Sonora, História do Rádio, 
Radiojornalismo, História Oral. 
 
3) Rádio 90: uma história contada a partir dos ouvintes 
 
Alda Almeida (Universidade Veiga de Almeida) 
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Entrevistas com familiares realizadas por 30 estudantes da 
disciplina 
Radiojornalismo mostram o significado do rádio para a 
terceira idade e de que modo o público acima dos 65 anos, a 
faixa etária que mais cresce no país, se configura como um 
importante segmento para a audiência das emissoras 
cariocas. O trabalho aponta ainda as características deste 
público, sua pratica de escuta e a relação afetiva com o 
veículo, inserido na chamada zona de conforto. A pesquisa 
contempla a memória dos ouvintes e mapeia o papel do 
veículo no cotidiano dos cariocas que integram a primeira 
geração de ouvintes. Os programas favoritos de ontem e de 
hoje estão presentes nos depoimentos, 
assim como o uso do rádio para afastar a solidão, entreter e 
manter esses ouvintes conectados com os acontecimentos 
dia a dia. 
Palavras-chave: rádio, terceira idade, audiência radiofônica, 
zona de conforto 
 
4) O rádio em sintonia fina: uma só janela e a infinidade 
de horizontes 
 
João Batista Abreu; Júlia Bertolini; Diano Albernaz (UFF) 
A influência do rádio na formação de mentalidade do ouvinte 
septuagenário nos aspectos culturais, políticos e 
comportamentais no universo da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. Suas histórias de vida, anseios, recordações e 
reconhecimentos. O depoimento de cinco pessoas com mais 
de 70 anos, todos moradores do Rio ou de Niterói, tenta 
resgatar a memória de um veículo de comunicação que 
ajudou a construir a identidade nacional nos tempos áureos, 
marcados pela transição da sociedade brasileira de 
predominância rural para um perfil urbano. As memórias de 
um veterano da Segunda Guerra Mundial e o rádio como elo 
de ligação com a terra distante. O rádio hoje como 
intermediário entre o idoso e o mundo exterior, uma janela 
que se oferece como uma infinidade de horizontes propiciada 
pelo imaginário. 
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Palavras-chave: história do rádio; memória; ouvinte; terceira 
idade 
 
11h30 
 
Mesa 4 – Interatividades e escutas 
 
Mediador: Cláudia Quadros 
 
1) O ouvinte no rádio: uma análise histórico-descritiva da 
interatividade radiofônica 
 
Mirian Redin de Quadros (UFSM)  
 
Partindo da hipótese de que, mesmo configurando-se como 
meio de comunicação de massa, o rádio caracteriza-se 
também como meio interativo, mantendo desde suas 
primeiras transmissões uma estreita relação com seu público, 
o presente artigo investiga a interatividade no rádio, buscando 
evidenciar as marcas de interação do ouvinte com o meio. 
Para tanto, utiliza o conceito de interatividade proposto por 
Klöckner (2011), diferenciando-o da noção de participação. A 
partir dessa definição, conduz uma abordagem histórico- 
descritiva através de revisões bibliográficas, percorrendo a 
história do veículo no Brasil, identificando em cada fase as 
formas de interação com a audiência e os avanços 
tecnológicos que viabilizaram tais interações, bem como 
buscando diferenciar, em cada período, as modalidades de 
interatividade e participação. Por fim, chegando à época atual, 
pondera sobre a relação do rádio com a internet e o potencial 
para uma efetiva interatividade, a partir da adesão às novas e 
futuras tecnologias.  
Palavras-chave: história do rádio; interatividade; tecnologias 
 
2) Os microfones da Amazônia Paraense: a relação de 
comunicação entre o rádio e sociedade  
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Alda Cristina Costa (UFPA); Ivana Guimarães Oliveira 
(Universidade da Amazônia/ Pará) 
 
A comunicação na Amazônia paraense, a partir da história e 
memória das emissoras de rádio. O presente artigo são 
reflexões sobre o projeto de pesquisa com o mesmo nome, 
“Os microfones da Amazônia paraense: a relação de 
comunicação entre o rádio e a sociedade4”, que vem sendo 
desenvolvido em parceria, entre Universidade Federal do 
Pará e Universidade da Amazônia, com a finalidade de 
organizar os relatos históricos dos integrantes, personagens e 
fatos das Rádio Clube do Pará, Rádio Educadora de 
Bragança, Rádio Rural de Santarém e Rádio Cultura, 
emissora pública/educativa e a relação estabelecida com os 
receptores/ouvintes. O rádio durante muito tempo se 
constituiu na única mídia a integrar os amazônidas, 
considerando a complexidade do seu território, atravessado 
por rios, estradas e florestas, com isso instituiu-se como 
veículo de integração, de informação e de comunicação com 
o cotidiano da sociedade. Ao longo de 85 anos, data da 
implantação da primeira emissora no Pará, foram 
estabelecidas participações expressivas dessa mídia com a 
vida na Amazônia.  
Palavras-chave: Mídia Sonora; Amazônia Paraense; 
Comunicação. 
 
3) Programas de auditório no rádio: um percurso 
histórico do dispositivo à vivência contemporânea de 
escuta 
 
Sônia Caldas Pessoa; Graziela Mello Vianna; Elias Santos 
(UFMG) 
 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o programa 
musical de auditório como um dispositivo midiático que nos 
apresenta uma trama de "textos" de origens diversas (do 
circo, passando pelo teatro de revista, pelo programa 
jornalístico ao programa musical erudito) tensionados por 
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diversos agentes de comunicação. A fim de refletir sobre esse 
dispositivo, propomos um percurso histórico que tem como 
ponto de partida os contextos históricos, culturais, políticos e 
econômicos que permitem o surgimento dos programas de 
auditório no rádio no Brasil e na França e, como ponto de 
chegada, a nossa experiência recente como observadores 
participantes de um programa de auditório Un mardi idéal na 
rádio France Musique. Uma experiência que ao mesmo tempo 
se aproxima e se distancia dos programas radiofônicos 
populares de auditório na era de ouro do rádio, tanto no 
espaço-tempo quanto em relação aos textos que constituem 
os programas. 
Palavras-chave: dispositivo; programa de auditório; 
textualidades; rádio no Brasil; rádio na França 
 
4) Rádio e música popular de massa em Belém nas 
décadas de 1940 e 1950 
 
Antônio Maurício Dias da Costa; Edimara Bianca Corrêa 
Vieira (UFPA) 
 
Este trabalho trata da história de construção e afirmação das 
rádios belenenses, bem como faz uma análise dos programas 
musicais existentes no rádio, sua interação e mediação que 
mantinha com a sociedade, em um período que 
convencionou-se titular como os “anos dourados” dessa 
mídia. Nesse sentido, a difusão musical promovida pelas 
rádios paraenses Clube e Marajoara em meados do século 
XX era representativa de uma tendência de hibridação cultural 
no campo da música. As emissoras sediadas em Belém, 
naquele período, estavam distantes dos centros dinâmicos da 
indústria cultural do país e do mecanismo midiático nacional 
de fabricação de cantores, conjuntos e ritmos musicais de 
sucesso. Porém, a interação local entre produtores de rádio, 
ouvintes e participantes de programas de auditório permitia a 
formação de um padrão local de consumo musical e a 
configuração de um star system, que combinava artistas 
locais, nacionais e estrangeiros. 
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Palavras-chave: Rádios paraenses, música popular, 
hibridação cultural 
 
Sessão 2 
 
Sala C4 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) – tarde 
13h30 às 16h 
 
13h30 
Mesa 5 – Rádio, jingles, cultura e política   
Mediadora – Vera Raddatz 
 
1) Intelectuais em defesa da radiocultura (1920-1930) 
 
Patrícia Coelho (PUC/RJ)  
 
O artigo propõe uma análise sobre a importância das 
campanhas empreendidas pelos pioneiros da radiofonia no 
Brasil para o desenvolvimento do broadcasting em nosso 
país, em especial a dedicada ao desenvolvimento da 
radiocultura. As campanhas tinham diversos temas, definidos 
a partir das demandas surgidas ao longo do processo de 
implementação da radiodifusão, podendo ser citadas: a 
regulamentação da radiofonia, a redução de impostos para a 
importação de aparelhos, a diminuição das exigências legais 
para a aquisição de receptores, a compra de rádios para os 
hospitais, pedidos de ajuda financeira e o incentivo à 
radiocultura. Estas manifestações são uma fonte rica para os 
estudos sobre a história do rádio. Estas possibilitam análises 
sobre as táticas de divulgação, o conceito de radiofonia, as 
disputas e as alianças que permearam o processo de 
implantação da radiodifusão em nosso país. O exame destes 
movimentos por meio de publicações em periódicos, ainda 
permite iluminar a trajetória de sujeitos que, apesar terem 
desempenhado papéis importantes na história deste meio de 
comunicação, pouca memória edificaram.  
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Palavras-chave: Radio; Radiocultura; Pioneiros. 
 
2) A Voz que cria o Candidato: A música como elemento 
de indução sonora 
Marcos Júlio Sergl (UNISA)  
 
A presente pesquisa analisa os jingles, embutidos nas 
canções de cunho político, pelo viés da paisagem sonora 
contida nas melodias e nas letras. Partindo da linguagem 
conativa, o jingle se apropria de outras funções para 
conquistar o público. Para atrair a escuta dos ouvintes, os 
compositores buscaram constituintes diferenciadores, os 
efeitos sonoros embutidos nos refrãos e o caráter de alta 
estimulação contido nas melodias e na harmonia. A 
mensagem inserida na letra, reforçada pela melodia agradável 
e pelos efeitos sonoros que criam uma ambiência facilmente 
reconhecida, gera a necessidade de ter aquele determinado 
representante para lutar por seus direitos. Ao referenciar 
sonoramente os diferenciais dos candidatos políticos, os 
efeitos sonoros e as trilhas confeccionam novos contextos. É 
nossa proposta recriar esse percurso histórico, apontando os 
elementos que contribuíram para definir esse traçado e 
determinar as canções políticas como pilares fundamentais da 
recepção radiofônica enquanto mídia fundamental para o êxito 
nas campanhas, em particular no período de 1920 a 1960.  
Palavras-chave: história do rádio; personagens históricos; 
sonoridades da Música Popular Brasileira; canção política; 
jingle. 
 
3)  Segunda Cadeia da Legalidade faz 50 anos e  entra 
para a história do rádio brasileiro 
 
Luciano Klöckner (PUCRS) 
  
Em 2014, a Segunda Cadeia da Legalidade, realizada em 
1964, faz 50 anos, com apenas registros esparsos na história 
política do rádio brasileiro, talvez por não haver reprisado o 
êxito da primeira. . Os primeiros apontamentos sobre o tema 
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foram apresentados no VII Encontro Nacional da História da 
Mídia. A partir disso, um projeto conjunto da Faculdade de 
Comunicação Social (Famecos) – Jornalismo e da Faculdade 
Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) - História, com apoio da 
PUCRS, após dois anos de pesquisa documental e gravações 
de depoimentos, conseguiu reunir fatos a respeito desse 
episódio histórico da política e da radiofonia nacional. O artigo 
a seguir, em forma de relatório, apresentará uma amostra 
dessa pesquisa, cujas informações ainda estão sendo 
analisadas para publicação em livro. 
Palavras-chave: Segunda Cadeia da Legalidade; História do 
Rádio; Golpe militar 
 
4) Do golpe de 1964 à redemocratização do país, a 
segmentação em jornalismo na Rádio Gaúcha 
 
Luiz Artur Ferraretto (UFRGS) 
 
Estudo histórico a respeito da segmentação em jornalismo no 
Rio Grande do Sul, tomando a Rádio Gaúcha, de Porto 
Alegre, como pioneira e principal protagonista deste processo. 
Para tal, concentra- se no período compreendido entre o final 
dos anos 1950 e a segunda metade da década de 1980. Parte 
da constatação de que a exploração plena desta parcela de 
mercado dá-se de modo tardio em relação a de outros 
segmentos, como o musical e o popular. Supõe, portanto, que 
a abertura política e a posterior redemocratização do país 
constituem-se em determinantes deste processo. Baseando-
se na economia política da comunicação, situa o 
radiojornalismo no contexto de época, mostrando como se dá 
o aproveitamento econômico deste segmento em meio a 
interesses empresariais e políticos. 
Palavras-chave: Redemocratização; Segmento; 
Radiojornalismo; Rio Grande do Sul; Rádio Gaúcha 
 
14h30 
 
Mesa 6 – Jornalismo radiofônico e trajetórias históricas   
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Mediador: João Batista Abreu 
 
1) Radiojornalismo e mobilidade: um percurso histórico 
para construção da notícia 
 
Juliana Gomes (UFSC) 
 
Este artigo aborda as transformações sofridas pelo rádio 
desde sua implantação no Brasil, no sentido da mobilidade na 
produção radiojornalística, objeto de estudo da autora no 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). O trabalho constitui a fase 
inicial da pesquisa para dissertação de mestrado sobre 
“Processos de produção de radiojornalismo móvel”. O 
presente trabalho está concentrado sobretudo nas discussões 
sobre as mudanças na produção da notícia radiofônica a partir 
do advento da internet e da telefonia móvel, quando a 
tecnologia facilita a produção e apresentação da notícia 
inteiramente da rua, com baixo custo, garantindo mais 
qualidade, instantaneidade, num contexto de mídias 
convergentes e de interatividade com o público tanto por meio 
de entrevistas quanto através das redes sociais. Tais 
transformações tornam o mundo uma grande redação na qual 
cabe ao repórter produzir não mais somente o áudio, mas 
também a fotografia, o vídeo, o texto para impresso e o on-
line.  
Palavras-chave: História do rádio, radiojornalismo; produção 
radiofônica, mobilidade na radiofonia. 
 
2) Rádio CBN Londrina AM 1400: Uma construção oral da 
trajetória do jornalismo de uma emissora com conteúdo 
all news no interior do Paraná no período de 1995 a 20001 
 
Cinthia Milanez Del Bem; Mario Benedito Sales (UEL) 
 
Este trabalho tem por objetivo reconstruir a trajetória do 
jornalismo da rádio CBN Londrina AM 1400, entre os anos de 
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1995 e 2000, fase de estruturação da emissora no município 
de Londrina/PR. A rádio enfrentou uma série de dificuldades 
neste período, como a falta de recursos e de planejamento, a 
inexperiência dos profissionais e uma equipe tão reduzida, 
que era submetida a um trabalho exaustivo para atender a 
demanda. Essa história será contada com base no 
depoimento de jornalistas, proprietários e técnicos de áudio, 
que foram protagonistas da ascensão do jornalismo de uma 
rádio com conteúdo all news no interior do Paraná. A 
metodologia será sustentada pelos procedimentos técnicos e 
teóricos da história oral, descritos por José Carlos Sebe Bom 
Meihy e por Paul Thompson. Este trabalho pretende trazer à 
tona a viabilidade da implantação de emissoras segmentadas 
no interior do país, como previsto por Luiz Artur Ferraretto, 
além de registrar a trajetória inicial do jornalismo de um meio 
de comunicação bastante atuante no município. 
Palavras-chave: história oral; radiojornalismo; rádio CBN 
Londrina AM 1400. 
 
3) A trajetória do jornalismo local no rádio 
 
Bárbara Avrella (UFSC) 
 
O rádio é um meio essencialmente local. Seu formato e suas 
características fazem com que ele seja assim identificado. 
Entretanto, com os avanços tecnológicos e a possibilidade de 
ampliação da captação e difusão de conteúdos, o rádio 
também torna-se um meio global, veiculando informações 
nacionais e internacionais. Com base neste contexto, este 
trabalho tem o objetivo de realizar um resgate histórico e 
apresentar reflexões preliminares sobre as características, 
potencialidades e as limitações do radiojornalismo local, 
desde os primórdios do veículo. Através da possibilidade de 
transmissão de conteúdo em cadeia e em rede, ocasionadas 
principalmente pela implantação dos satélites e, 
posteriormente, o surgimento da Internet, o rádio passou por 
reformulações técnicas e culturais, dentre elas a inserção de 
conteúdos globais em sua programação. Desta forma, é 
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possível que o radiojornalismo local seja modificado e sua 
produção, em muitos casos, é reduzida.  
Palavras-chave: história do rádio; radiojornalismo local; 
radiojornalismo global.   
 
15h15 
 
Mesa 7 – Rádio, internet e conexões sociais 
 
Mediadora: Flávia Bazan Bespalhok 
 
1) O lugar do rádio curitibano nas redes sociais digitais   
 
Claudia Quadros (UFOP/UTP); Mônica Kaseker (PUC/PR) 
 
Este artigo pretende registrar como o rádio em Curitiba vem 
construindo a sua história na era da convergência de meios. 
Considerando que os meios de comunicação influenciam e 
são influenciados por outros, como propõe Fidler (1998), 
observamos como o rádio vem utilizando as redes sociais 
digitais para interagir com o público e, assim, tentar garantir a 
fidelidade do ouvinte no rádio de antena. Neste artigo, 
analisamos quatro rádios de Curitiba, sendo duas 
generalistas, líderes de audiência, e duas all news. As rádios 
Caiobá FM, Banda B AM, CBN-Curitiba e Band News Curitiba 
são analisadas em diferentes plataformas: sites, blogs, 
Facebook, Twitter e Youtube. Percebemos que há muito 
conteúdo disponibilizado na internet por essas emissoras, 
mas nem sempre o ouvinte/internauta se manifesta. O diálogo 
parece inexistente e o público só participa quando o assunto é 
polêmico ou envolve prêmios.  
Palavras-chave: rádio; convergência; Curitiba; interação.  
  
2) Rádio e internet: uma conexão com os Direitos 
Humanos 
 
Vera Lucia Spacil Raddatz (Unijuí/RS) 
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Este estudo pretende discutir o rádio na perspectiva da 
educação para os direitos humanos na sociedade da 
informação, observando como a convergência das mídias 
pode contribuir para este processo. Para tanto, considera-se 
as suas características, a natureza da sua linguagem, o seu 
público e as novas possibilidades tecnológicas que projetam a 
informação radiofônica na web. A proximidade com o ouvinte 
e com o espaço local, as identificações que estabelece com o 
seu público no quotidiano e o alargamento da discussão do 
direito à informação e dos direitos humanos, tornam a 
comunicação radiofônica, ampliada pelas novas tecnologias, 
um campo potencializador deste tipo de abordagem. O texto 
fundamenta-se em Gentilli, Bobbio e Ortriwano e apresenta 
uma discussão sobre os conteúdos abordados pelas rádios 
em suas páginas na internet, procurando perceber os temas 
que são discutidos e as potencialidades do meio como uma 
esfera pública na atualidade.  
Palavras-chave: rádio; direitos humanos; informação; 
democracia; novas tecnologias 
 
3) O rádio e a adaptação à nova era das tecnologias da 
comunicação e informação: contextos, produção e 
consumo 
 
Antonio Francisco Magnoni; Kelly De Conti Rodrigues 
(Unesp/Bauru)  
 
Este trabalho busca apontar como o avanço tecnológico 
modificou os processos de produção e recepção do conteúdo 
radiofônico. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, pudemos 
observar quais foram os principais elementos a construir essa 
história. Notamos, por exemplo, que o veículo foi se 
adaptando às mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e 
também dos modos de vida e hábitos culturais das diversas 
camadas sociais. Isso é relatado ao observarmos as 
mudanças na qualidade dos receptores, no conteúdo e 
formato dos programas e nos números que apontam a 
interação dos ouvintes. Portanto, além dos processos 



154 

 

produtivos, os novos aparelhos tecnológicos modificaram a 
forma de recepção. O desenvolvimento acelerado da 
tecnologia digital nas últimas três décadas incluiu a 
incorporação de diversos aparelhos eletrônicos em uma única 
plataforma. De tal maneira, hoje, além da mobilidade, os 
ouvintes têm a possibilidade de interagir com a emissora por 
meio de ferramentas da internet.  
Palavras-chave: história do rádio; produção; recepção; 
convergência midiática. 
 
Sessão 3 
 
Sala C4 
 
Dia 01/06 (sábado) - manhã 
8h às 12h 
 
8h 
Mesa 8 – Inovações tecnológicas, rádio e audiolivros  
 
Mediadora: Valci Zuculoto 
 
1) Rádio AM e as novas tecnologias digitais: Um 
panorama histórico da região noroeste do Rio Grande do 
Sul 
 
Marizandra Rutilli (UFSM) 
 
O Rádio do Rio Grande do Sul tem períodos experimentais e  
as primeiras transmissões a partir das décadas de 20 e 30. 
São mais de 90 anos de história no Estado. Este estudo 
objetiva traçar um panorama histórico de nove emissoras AMs 
da região Noroeste Gaúcha,localizadas nas cidades de Ijuí, 
Santa Rosa, Santo Ângelo e Três Passos. Analisa a história 
das rádios fazendo uma aproximação com o cenário das 
tecnologias digitais buscando identificar elementos que 
caracterizam o rádio convergente. Dentre as emissoras 
analisadas destaca-se a criação da primeira AM na região, no 



155 

 

ano de1947.A migração para a rede mundial de 
computadores se dá a partir do ano de 1996.Quanto às 
atividades realizadas na internet, oito emissoras se dedicam à 
atualização de conteúdos em seus sites, enquanto apenas 
uma utiliza a internet somente para disponibilização do áudio 
gerado através do meio tradicional. 
Palavras-chave:História; rádio, tecnologias digitais 
 
2) Pernambuco de volta a falar para o mundo – A 
evolução tecnológica da Rádio Jornal do Commercio 
 
Marcos Araújo; Erick França (FIBAM) 
  
Este trabalho visa refletir sobre a mudança tecnológica que a 
Rádio Jornal do Commercio, do Recife,sofreu nos últimos 
anos. Nesta comunicação, é apresentada, de uma forma 
objetiva, a história dodesenvolvimento tecnológico do rádio a 
partir do caso Rádio Jornal, principalmente com a chegada da 
internet, quando os veículos de comunicação tiveram que se 
adequar ás novidades que essa nova ferramenta de 
comunicação estava trazendo ao mundo. O tradicional veículo 
rádio, também sofreu modificações e se transformou em um 
veículo que junta som, vídeo, texto e foto. O rádio multimídia 
mudou a dinâmica de se fazer rádio, seja para os 
radiojornalistas, produtores ou comunicadores. Também não 
se pode esquecer a mudança que o ouvinte enfrentou, ao se 
transformar emouvinte-internauta.  Este artigo é fruto do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jornalismo do co-
autor. Ele foi desenvolvido na disciplina TCC I, ministrada no 
segundo semestre de 2012. 
Palavras-chave:Mídia Sonora; Multimidialidade; Rádio; 
Tecnologia 
 
3) Um olhar sobre o audiolivro e as materialidades de 
seus suportes – da performance do corpo aos primeiros 
livros falados  
 
Rafael de Oliveira Barbosa (UERJ)  
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Em busca de um suporte contextual e teórico a algumas de 
nossas perguntas sobre as práticas de leitura com o 
audiolivro, tivemos neste artigo um olhar sobre os atos de ler 
– com o escrito e com o som – que vai além de uma simples 
dicotomia “olho-ouvido”, incluindo o próprio livro falado na 
história da leitura e do livro em geral. Essa visão mais ampla 
sobre o audiolivro nos permite ver que a prática da leitura 
ouvida já existia antes mesmo da existência do formato 
sonoro citado e chama a atenção para a influência da 
conformação material das obras adaptadas e dos suportes 
fonográficos que as reproduzem na prática do leitor, em sua 
produção de significado. Este artigo sustenta-se nos trabalhos 
de teóricos como Roger Chartier e Don F. Mckenzie, e a sua 
“Sociologia dos Textos”, e está constituído de um breve 
estudo de caso sobre a American Foudation for the Blind 
(AFB), instituição pioneira na produção de audiolivros nos 
Estados Unidos. Tal estudo exigiu uma pesquisa documental 
na internet, em acervos e bibliotecas virtuais, a fim de 
obtermos informações e conteúdo multimídia sobre a mídia 
sonora supracitada e o ato de ler. Consequentemente, foi 
possível chegar também à ideia do phonographic book, 
sugerida por Thomas A. Edison. Ao fim dessa investigação 
histórica sobre a materialidade do audiolivro, percebemos 
ainda como o desenvolvimento inicial do formato se dá junto 
aos avanços da fonografia, ainda no início do século XX, e 
depende de fatores políticos, econômicos, sociais.  
Palavras-chave: audiolivro; leitura ouvida; práticas de leitura; 
forma material; afb. 
 
4) Audiolivros religiosos: recursos sonoros, sacralização 
e poder na voz de Cid Moreira  
 
Raquel Timponi (UFRJ) 
 
Este artigo pretende analisar os símbolos sonoros do 
audiolivro que representam o discurso e ideologia religiosa, 
tomando como estudo de caso o audiolivro A Bíblia Sagrada, 
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interpretado por Cid Moreira. Para isso, utilizará as teorias do 
discurso sobre ideologias automatizadas por regras, pelos 
estudos de Norman Fairclough, Pierre Bourdieu, Michel 
Foucault, além do papel dos símbolos e interpretações, 
analisados pelos antropólogos Clifford Geertz e Victor Turner. 
Para abordar os estudos do som e teorias de interpretação 
simbólica de efeitos da voz e da sonoplastia, serão utilizados 
os autores da literatura Paul Zumthor, Mladem Dólar. Espera-
se, com esse percurso, resgatar um pouco da história da 
mídia sonora e suportes de leitura alternativos, assim como 
retomar as teorias do discurso relacionadas à voz e recursos 
de sonoplastia e envolvimento sensorial do corpo, nas normas 
automatizadas ao longo do tempo pela cultura. 
Palavras-chave: Audiolivro; discurso, ideologia, sacralização 
da voz, simbólico. 
 
8h50 
Mesa 9 – Percursos do Rádio Universitário  
 
Mediador: Ricardo Pavan  
 
1) A história do radiojornalismo na UFSC: proposta de 
Linha do Tempo para conduzir a pesquisa 
 
Valci Regina Mousquer Zuculoto; Guilherme Longo; Poliana 
Dallabrida; Janine Silva; Roberto Vargas (UFSC) 
 
Este artigo apresenta uma Linha do Tempo e observações 
preliminares de pesquisa em andamento sobre a constituição 
histórica da área de rádio no Curso de Jornalismo da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Evidencia em ordem 
cronológica, por ano, marcos e aspectos determinantes da 
estruturação da área, com principais disciplinas do currículo, 
projetos de extensão e pesquisa, produções do Laboratório de 
Radiojornalismo e núcleos e programas da Rádio Ponto 
UFSC, a webemissora do Curso. A pesquisa final se destina a 
marcar os 35 anos do Curso de Jornalismo em 2014 e os 30 
anos do Departamento de Jornalismo, comemorados em 
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2013. No início da investigação, identificamos a necessidade 
de elaboração desta Linha do Tempo para servir de base 
condutora à pesquisa, já que detecta e demonstra as 
principais demarcações históricas. Como reflexões iniciais, 
compreendemos que o radiojornalismo da UFSC – no ensino 
prático e teórico, na extensão e na pesquisa - vem buscando 
acompanhar transformações históricas do rádio e, da mesma 
forma que o meio, reinventa-se. Por exemplo, sob o impacto 
das mais recentes novas tecnologias da comunicação, 
especialmente da internet, e da convergência, que mais uma 
vez ameaçaram o rádio de desaparecimento, a área de 
radiojornalismo da UFSC prossegue desenvolvendo-se, 
ampliando-se e buscando construir adequações e inovações.  
Palavras-chave: radiojornalismo; ensino de rádio; história do 
rádio na UFSC 
 
2) Rádio Universitária 870 AM, um percurso de meio 
século 
 
Denize Daudt Bandeira; Marcione Barreira Macedo (Fasam) 
 
A história da Rádio Universitária (870 AM) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), que em 2012 completou 50 anos de 
existência, é o tema do presente artigo. O trabalho está 
centrado no resgate do registro histórico (por meio do aporte 
teórico da história oral e da técnica da entrevista 
compreensiva) através da memória de personagens que 
colaboraram com a sua fundação e consolidação como 
importante veículo de comunicação do estado. Situando seu 
papel histórico na comunicação de Goiás e do Brasil, bem 
como seu relevante serviço prestado enquanto laboratório de 
aprendizado e primeiro contato com o mercado de trabalho 
aos estudantes de jornalismo da Faculdade de Comunicação 
e Biblioteconomia da UFG. 
Palavras-chave: Mídia sonora; Rádio Universitária; 
Programação; História.  
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3) Estética Sonora da campanha de 30 anos da Rádio 
Universitária FM do Ceará 
 
Raimundo Nonato de Lima; Marco Leonel Fukuda (UFC) 
 
A Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora de rádio 
pública e educativa ligada à Universidade Federal do Ceará 
(UFC), completou 30 anos de sua inauguração em outubro de 
2011. O presente artigo pretende analisar a experiência da 
campanha institucional de vinhetas e jingles, a partir do 
processo criativo desse trabalho de intervenção na estética da 
programação radiofônica da Universitária FM, realizado no 
âmbito do programa de bolsas de extensão dos alunos do 
curso de Comunicação Social da UFC. Propomos também 
contextualizar as três décadas de existência da Rádio 
Universitária do Ceará no desenvolvimento histórico do rádio 
público e educativo brasileiro, desde os anos 1920, com o 
precursor Edgard Roquette-Pinto, à fundação da emissora na 
década de 1980, seguindo até o começo do século XXI. 
Aproximamos a produção radiofônica da produção musical, a 
partir de um estudo que considera as vinhetas e os jingles de 
rádio simultaneamente como peças radiofônicas e obras 
artísticas em processo de construção em todas as etapas de 
criação, desde a composição musical, o arranjo, o registro em 
partitura , a gravação em estúdio e a veiculação dessas peças 
na programação da rádio.  
Palavras-chave: Rádio; Música; Jingle; Vinheta de Rádio 
 
9h30 
Mesa 10 – Histórias do Rádio Esportivo e seus 
profissionais  
 
Mediadora: Sônia Pessoa  
 
1) Enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro – o desafio de 
biografar 371 radialistas 
 
Nair Prata (UFOP); Maria Cláudia Santos (Rádio Itatiaia) 
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O projeto de pesquisa Enciclopédia do Rádio Esportivo 
Mineiro pretende levantar e registrar a história do rádio 
esportivo em Minas Gerais, por meio da recuperação da 
trajetória dos profissionais que a construíram. Assim, a 
pesquisa consiste em biografar 371 radialistas que fazem 
parte dessa história. O objetivo deste artigo é sistematizar 
argumentos teóricos sobre a construção de biografias e sobre 
a história do rádio esportivo no Estado e, a partir dessa 
perspectiva, apresentar a configuração da pesquisa realizada. 
Palavras-chave: rádio; esporte; biografia; Minas Gerais. 
 
2)A formação de profissionais no radialismo esportivo: 
recorrências na trajetória dos profissionais 
pernambucanos na segunda metade do século XX 
 
Carolina Figueiredo (UFPe)  
 
O radialismo pernambucano, graças à força econômica do 
estado na primeira metade do século XX e à centralidade de 
Recife como polo receptor de estudantes e intelectuais, foi, 
sob diversos aspectos pioneiro, destacando-se aqui o 
radialismo esportivo, tendo sido a Rádio Clube, a primeira 
rádio do Norte e Nordeste a transmitir uma partida de futebol. 
Não havendo cursos de comunicação e sendo o radialismo 
esportivo algo ainda novo nas rádios locais, os primeiros 
profissionais a atuarem na área o fizeram de modo 
experimental, criando práticas e conceitos, através da troca 
de experiências mútuas e do apoio fornecido pelas próprias 
rádios. A partir de um levantamento feito entre 2009 e 2010 
para o livro O panorama do rádio no Brasil e de uma série de 
entrevistas realizadas com radialistas esportivos, seus amigos 
e familiares, no início de 2012, sintetiza-se aqui a história do 
radialismo esportivo em Pernambuco e a formação dos 
profissionais da área, utilizando-se para isso a história das 
rádios e as recorrências nas trajetórias destes profissionais. 
Palavras-chave: rádio; radialismo esportivo; formação 
profissional. 
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3) Estratégias de alimentação e atualização de dados de 
plantão esportivo radiofônico: a história de Oldemar 
Kramer 
Flávia Lúcia Bazan Bespalhok; Sergio Prestes Silva (UFPR) 
 
Este artigo apresenta a história do plantão esportivo do rádio 
paranaense, Oldemar Kramer, que começou sua carreira em 
1958 e encerrou em 2008. O que diferencia o trabalho desse 
plantonista é o modelo que ele desenvolveu para obter, 
atualizar e armazenar os dados que colheu em toda sua 
atuação enquanto plantão esportivo. Por meio de entrevistas 
com familiares e profissionais do rádio paranaense e análise 
das anotações, planilhas e tabelas do acervo pessoal de 
Kramer, apresentamos as estratégias, muitas vezes 
inusitadas, utilizadas pelo plantonista para ter acesso às 
informações que alimentavam as rodadas esportivas de 
emissoras Curitibanas. Perfeccionista, Kramer tinha como 
meta profissional ser o primeiro a anunciar os gols. A análise 
das planilhas revela um meticuloso e detalhado trabalho de 
um profissional que atuou numa época em que não existiam 
computadores, facilidade de acesso às informações e nem se 
vislumbrava os dispositivos móveis de comunicação e a rede 
mundial de computadores.  
Palavras-chave: Oldemar Kramer; plantão esportivo; futebol; 
rádio; história. 
 
10h15 
Mesa 11– Dialogismo e Dublagem; Dramaturgia e Humor 
no Rádio  
 
Mediadora: Wanir Campello 
 
1) O significado das palavras: El Chavo del Ocho e 
Chaves 
 
Michael Bahr (UTP/PR) 
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O artigo se propõe a pormenorizar as relações de 
traduzibilidade entre os nomes dos personagens mexicanos 
de El Chavo del Ocho para os nomes da versão brasileira de 
Chaves. A pesquisa tem como foco um estudo de caso, 
analisando a tradução de um enunciado mexicano para um 
enunciado brasileiro. A dublagem é elemento essencial neste 
estudo, de modo a examinar como os valores de uma nação 
são apresentados em uma cultura com crenças diferenciadas. 
Ao se estudar a dublagem, se faz necessária uma breve 
discussão sobre o termo “tradução”, além da abordagem de 
conceitos como dialogismo e sincronismo labial. O dublador 
também ganha espaço neste estudo, apresentando-se as 
funções e características da profissão. Acredita-se na 
importância do estudo da dublagem, considerando-se que ela 
é fator indispensável para que grande parte da população 
tenha acesso aos programas estrangeiros. Este trabalho teve 
como base os estudos de Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, 
Paulo Bezerra, José Luiz Fiorin, além do próprio interprete do 
seriado, Roberto Bolaños. 
Palavras-chave: Chaves; Televisão; Dublagem; Tradução 
 
2) Retalhos de um tecido comunicativo: o humor 
radiofônico e a  deflagração dos sentidos identitários 
 
Ricardo Pavan (UFG) 
 
O propósito do presente artigo é investigar como um 
programa de humor radiofônico articula em suas construções 
humorísticas elementos simbólicos presentes no cotidiano 
cultural dos seus ouvintes. Procura-se, então, analisar a 
construção discursiva das identidades regionais, expressa nos 
elementos caricatos e paródias apresentados pelos 
personagens que protagonizam o programa Top Show, 
exibido pela Rádio Peperi Top 104 FM, de São Miguel do 
Oeste (SC). Os resultados apontam para uma mescla de 
referenciais vinculados à experiência midiatizada e às 
matrizes da cultura regional, como é o caso do sotaque, da 
tradição, dos espaços rural/urbano e das identidades étnicas, 
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os quais permeiam os dispositivos comunicacionais que 
constituem o produto midiático investigado e explicitam uma 
cadeia de significados no imaginário identitário de sua 
audiência.  
Palavras-chave: humor no rádio, sentidos identitários, etnia e 
comicidade, estereótipos sociais. 
 
3) O radioteatro em Maceió: histórias, estórias, pessoas e 
personagens 
Otávio Cabral; Ana Flávia de Andrade Ferraz; Tamires 
Rodrigues dos Santos de Gois; Ana Carolina Morais Dorvillé 
Araújo (UFAL) 
 
O rádio chega ao Brasil na década de 1920, e em Alagoas no 
final dos anos 40, em 1948, com a implantação da Rádio 
Difusora de Alagoas. De 1940 a 1950 o rádio sofreu um 
processo de  popularização e importância tão grande na 
sociedade brasileira que o período ficou conhecido na história 
como “os anos dourados do rádio brasileiro”. Nesta 
temporada um gênero merece destaque: as dramatizações 
radiofônicas (radionovelas, radioteatro). Hoje esse gênero é 
tão fascinante quanto desconhecido. Busca-se com o artigo 
traçar um panorama da história do radioteatro em Maceió, 
capital alagoana. Através do surgimento da Rádio Difusora 
em Alagoas, Maceió sai da zona de silêncio. A cidade foi a 
última capital brasileira a ter uma emissora de rádio. As 
produções dramáticas começaram tarde na cidade e tiveram 
como uma das personagens principais o diretor artístico Lima 
Filho. Esse artigo intenta resgatar a história deste e de muitos 
outros artistas alagoanos que desenvolveram no estado um  
dos gêneros mais queridos e desconhecidos da dramaturgia: 
o radioteatro.  
Palavras-chave: Radioteatro, Dramaturgia, Rádio Difusora. 
 
11h  
Mesa 12 – Programas de auditório, ritmos, canções e 
ecos das Minas Gerais  
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Mediadora: Vera Raddatz  
 
1) Torcidas organizadas dos programas de auditório do 
rádio anos de 1940 e 1950 
 
Júlia Lúcia de Oliveira Albano da Silva (Unisa e Fecap) 
 
O programa de auditório foi um dos formatos desenvolvidos 
pelo rádio brasileiro durante os anos de 1940 e 50, período 
em que se consolidou como meio de comunicação de massa 
de reconhecida importância e influência social e política. A 
popularização dos programas, a formação de fã-clubes, os 
concursos para eleição da Rainha do Rádio, a construção de 
rivalidade entre torcidas organizadas, a interferência dos 
patrocinadores, a mídia impressa especializada; são 
elementos do formato que compõem uma dinâmica 
comunicativa da  Indústria Cultural que se estruturava no 
Brasil. A proposta deste ensaio é a partir das torcidas 
organizadas das cantoras Emilinha e Marlene da Rádio 
Nacional do Rio de Janeiro observar os mecanismos que 
estruturam o rádio como um meio regido pela lógica da 
Indústria Cultural presente neste período. Para tal recorremos 
ao conceito de Indústria Cultural desenvolvido por T. Adorno e 
Horkheimer em 1947 (Dialética do Iluminismo) que se refere a 
um sistema estruturado pelos meios das técnicas, pela 
concentração econômica e administrativa.  Evidenciar a 
afirmação de que “o consumidor não é rei, como a indústria 
cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa 
indústria, mas seu objeto”. 
Palavras-chave: Programa de auditório; Rádio; Torcida 
organizada; Sinestesia. 
 
2) “Passeando pela discoteca” da Rádio Siderúrgica 
Nacional de Volta Redonda 
 
Douglas Gonçalves (Centro Universitário de Volta Redonda) 
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Este artigo tem o propósito de analisar a estruturação da 
discoteca da extinta Rádio Siderúrgica Nacional de Volta 
Redonda no sul do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, 
primeiramente, foi realizado um estudo sobre a história da 
cidade de Volta Redonda e a implantação da empresa CSN 
que era a proprietária da emissora. Em seguida 
apresentaremos o início da discoteca da emissora, passando 
pelos estilos que fizeram sucesso na rádio: como Bossa 
Nova, trilhas de novelas, Sambas e Jovem Guarda. Durante 
essa pesquisa iremos analisar a relação das músicas 
internacionais e nacionais na emissora. Para finalizar 
apresentamos o fim da Rádio Siderúrgica Nacional e as 
consequências desse acontecimento na sociedade de Volta 
Redonda. O título do artigo é uma homenagem ao meu pai 
Dirceu Gonçalves que trabalhou na emissora e apresentou o 
programa Passeando pela Discoteca, que tinha como 
dinâmica simular que o apresentador ficava passeando pela 
discoteca escolhendo os discos que seriam apresentados 
durante o programa.  
Palavras-chave: Rádio; CSN; Volta Redonda. 
 
3) Tropicália: a contracultura na Música Popular Brasileira 
 
Ana Paula Goulart; Raquel Timponi; Janine Justen; Letícia 
Autran; Fernanda Oliveira (UFRJ) 
 
Este artigo pretende problematizar o movimento tropicalista, 
com base em definições teóricas de cultura de massa e 
cultura popular, comprovando sua necessidade de não-
classificação – a ruptura. Através de análises bibliográficas, 
filmográficas e musicais, questiona-se o caráter unicamente 
estético atribuído à Tropicália, uma vez inserida em um 
contexto de repressão política e intelectual. Para fins 
metodológicos, foram traçados dois marcos temporais que 
norteiam as discussões propostas acerca da trajetória do 
movimento e suas transformações: formação da identidade 
tropicalista e popularização pósfestivais. Na problemática 
dessas questões, se dá o grande eixo deste trabalho: a 
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mistura de elementos da cultura popular com os de cultura de 
massa e, ainda, a definição do que se entende por  
contracultura ou cultura de ruptura. Até que ponto as 
classificações dão conta da complexidade da cultura brasileira 
e das influências estéticas diversas? Será possível 
sistematizar aquilo que surge com o propósito de contrariar 
todas as sistematizações? 
Palavras-chave: Tropicália; cultura de massa; cultura 
popular; movimento de ruptura. 
 
4) Os genes do novo ritmo: a influência dos meios de 
comunicação na construção histórica doTecnobrega 
 
Raynéia Machado (UFPA)  
 
Belém de Pará, década de 2000. A música paraense, 
sustentando seu caráter de inventividade e inovação, 
apresentou ao mundo o Tecnobrega e suas inúmeras 
vertentes, que misturavam à tradição da música brega batidas 
e distorções eletrônicas em uma fórmula queem pouco tempo 
conquistou o gosto do grande público. Este novo arranjo 
produtivo, diretamente influenciado pela popularização da 
internet e de outras inovações tecnológicas provenientes 
daquela década, como os MP3 playerse os softwaresde 
edição de áudio, desencadeou uma série de processos 
mercadológicos que chamaram a atenção do mundo para sua 
autonomia criativa. Mas não apenas a esfera econômica do 
Tecnobrega aguçou curiosos e pesquisadores; o novo ritmo 
revela processos sociológicos e midiáticos valorosos e este 
trabalho se propõe a investigar, por meio de pesquisa 
documental da mídia sonora e correlatos, a influência dos 
meios de comunicação na construção histórica do novo 
ritmo,objetivando compreender as interligações entre o Brega 
tradicional, o Tecnobrega e a mídia.  
Palavras-Chave: Tecnobrega; Brega; Meios de comunicação; 
História 
 
5)  A Voz de Minas na Voz de Milton 
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Wanir Campelo (Uni-BH); Luciano Ribeiro (UNA) 
 
A “Voz de Minas” ecoou pelas Gerais em 1944, quando o 
escritor Alceu Amoroso Lima lançou o primeiro volume de 
uma coletânea idealizada para ser o ensaio geral da 
sociologia brasileira, que receberia o título de “As cinco vozes 
do Brasil”. Nesse livro singular, o autor procurou retratar o 
povo mineiro em sua psicologia, sociabilidade, em sua cultura 
e espiritualidade. Duas décadas depois, o cantor e compositor 
Milton Nascimento lançava o seu primeiro disco - Barulho de 
Trem -, iniciando a sua travessia, estrada afora. Na bagagem, 
a voz inconfundível desse cidadão do mundo que exala, em 
cada verso, a “mineirice” de seu cantar. Esse trabalho tem por 
objetivo identificar elementos que caracterizam o “ser mineiro” 
e as Minas Gerais, na vida e na obra de Milton Nascimento, 
tendo por base a obra de Lima. Para tanto, buscamos decifrar 
os segredos guardados entre as montanhas que nos cercam 
para, em seguida, identificá-los em algumas das muitas 
canções estudadas. 
Palavras-chave: Milton Nascimento, Alceu Amoroso Lima, 
Minas Gerais, música, ser mineiro. 
 
 
Reunião de encerramento 
Mediadora: Valci Zuculoto 
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Grupo de Trabalho: História da Mídia 
Audiovisual e Visual 
 
Coordenação: Ana Paula Goulart Ribeiro (UFRJ) e 
Christina Ferraz Musse (UFF) 
 
Sessão 1 
 
Sala M1 
 
Dia 31/05 ( sexta-feira) 
9h às 12h 
 
Mesa 1 
 
Mediadora: Cárlida Emerim (UFSC) 
 
1) A pré-história da TV no Brasil 
 
Beghini, Ricardo (UFJF) 
 
Este artigo pretende evidenciar que a primeira transmissão de 
TV aberta no Brasil ocorreu em 28 de setembro de 1948, 
quase dois anos antes da inauguração da TV Tupi de São 
Paulo, considerado o marco inicial da televisão brasileira. O 
presente trabalho desvenda que o técnico em eletrônica 
mineiro Olavo Bastos Freire foi o responsável pela iniciativa 
pioneira, realizada com equipamentos próprios em Juiz de 
Fora, Minas Gerais. A partir da hipótese que a façanha do 
Bastos Freire não tem reconhecimento na historiografia 
nacional, esta pesquisa investiga se a transmissão é 
devidamente registrada em obras especializadas sobre a 
história da televisão brasileira. 
Palavras-chave: televisão; história; transmissão; pioneirismo; 
referências 
 
 



169 

 

2) TV Mariano Procópio e experimentações: os desafios 
da implementação da TV no interior do Brasil 
 
LINS, Flávio (UERJ); FERNANDES, Livia (UFMG) 
 
Análise da implementação da TV Mariano Procópio em Juiz 
de Fora/MG, a partir das narrativas veiculadas pelos jornais 
dos Diários Associados no município e de profissionais que 
atuaram no empreendimento do Grupo de Chateaubriand na 
cidade. O estudo teve como pressuposto teórico a relevância 
das representações midiáticas e da memória na sociedade, e 
as relações de poder envolvidas na implantação de uma 
emissora televisiva. Observou-se que o início da televisão no 
interior do Brasil foi marcado por disputas políticas, 
dificuldades financeiras e técnicas, e uma luta para a 
conquista do público pelas produções locais. 
Palavras-chave: Televisão; TV Mariano Procópio, 
Pioneirismo; Telefoto Jornal; Diários Associados 
 
3) O Seu Repórter Esso: as imagens dos conflitos do 
mundo no país do futebol  
 
SILVA, Edna de Mello (UFT) 
 
O programa “O seu Repórter Esso” foi um dos mais 
importantes do jornalismo brasileiro. O noticiário patrocinado 
pela empresa norte-americana Standard Oil Company of 
Brazil ficou por quase 30 anos no ar no rádio e 17 anos na 
televisão. Este artigo discute um pouco da história deste 
importante programa “teleradiofônico”, com enfoque na 
produção do Acervo Jornalístico da TV Tupi de São Paulo, de 
1961 a 1968, restaurada pela Cinemateca Brasileira. O 
objetivo da pesquisa foi perceber quais eram as 
características principais e os temas mais recorrentes 
encontrados nas reportagens veiculadas pelo telejornal “O 
seu Repórter Esso”. Foram encontradas 244 reportagens do 
telejornal no acervo restaurado da produção da TV Tupi de 
São Paulo, todas filmadas em película preto e branco, 16mm, 
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a maioria sem som, com duração média de 40 segundos. Os 
resultados da pesquisa revelaram que a maioria das notícias 
exibidas pelo telejornal referia-se a assuntos internacionais ou 
a temas ligados ao esporte (predominância do futebol), o que 
pode ser entendido como um indicativo da linha editorial 
(política/ideológica) do programa.  
Palavras-chave: história do telejornalismo; Repórter Esso; 
televisão anos 60; história da televisão 
 
4) TV Inconfidentes: a programação televisiva de Ouro 
Preto 
 
PULICI, Maria Fernanda Saggiorato Martins; ROCHA, Adriano 
Medeiros da (UFOP) 
 
O presente artigo tem como objetivo a análise da 
programação inicial da TV Inconfidentes, emissora da cidade 
de Ouro Preto e região. No referido estudo, buscamos 
observar a constituição e consolidação dos primeiros 
programas da mesma. Também será desenvolvida uma 
análise de alguns desses programas, abordando os conceitos 
estudados de televisão regional/local, educativa e a confecção 
de uma programação deste modo. A partir de uma base 
teórica e estudo de caso, iremos refletir sobre a estrutura da 
programação, como esta atingiu a população da região e 
quais mensagens foram passadas, observando, assim, as 
principais características que envolvem a própria definição de 
TV Regional. Analisaremos desde programas de 
entretenimento até os programas jornalísticos da TV 
Inconfidentes para enfim apontarmos o local estratégico que a 
comunicação teve e tem na formação da sociedade da região 
dos inconfidentes. 
Palavras-chave: TV regional, TV Inconfidentes, programação 
 
5) TV Galega  - uma emissora blumenauense                            
 
LAURINDO, Roseméri (Universidade Regional de Blumenau) 
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Grande parcela da população tem na televisão a principal 
forma de receber informações sobre o mundo, país e até 
sobre a região onde vive. No texto a seguir apresenta-se o 
caráter local da TV Galega em Blumenau, município do 
estado de Santa Catarina. Uma emissora comercial mas com 
imagem de cunho comunitário,  que promove ações de 
arrecadação e ajuda à população, mantendo uma estética 
popular que se caracteriza pelos elementos de produção 
televisiva e engajamento em campanhas muitas vezes 
desencadeadas pela própria empresa de comunicação. 
Foram realizadas entrevistas com os fundadores e pessoas 
que vivenciaram a implantação e desenvolvimento da Galega 
em 15 anos, compondo-se um registro das intenções, 
histórico, programação, importância da emissora e seu papel 
na cidade. Destacam-se características da grade de 
programação e momentos marcantes do canal para a vida 
comunitária, como a tragédia de novembro de 2008, ações 
como a Vigília da Solidariedade, eventos e personagens que 
situam a TV Galega num lugar diferenciado no panorama da 
mídia audiovisual local. 
Palavras-chave: televisão; história; local; Blumenau; 
fundadores 
 
6) Telejornalismo e história: implantação e modos de 
produção em Santa Catarina 
 
EMERIM, Cárlida (UFSC); CAVENAGHI, Beatriz (UFSC) 
 
O artigo propõe apresentar uma parte da história de 
implantação das emissoras de televisão em Santa Catarina 
com vistas a contribuir para a sistematização dos estudos 
sobre a televisão e o telejornalismo no estado. Ao longo do 
percurso de estudos, se identificou algumas situações que 
podem ter contribuído para os modos de produção atual do 
telejornalismo em Florianópolis. Este processo deve-se, 
principalmente, a metodologia escolhida que investe numa 
articulação entre a História e a Semiótica Discursiva para a 
contextualização e a análise dos produtos. Assim, além de 



172 

 

mapear brevemente, a história da televisão catarinense e 
apresentar características históricas que se mantém atuais, o 
presente artigo também defende a operacionalidade da 
proposta metodológica empregada que não só permite 
contribuir para o restabelecimento da história da mídia bem 
como observar o objeto a luz de diferentes teorias.    
Palavras-chave: Telejornalismo; História da Mídia; Produção; 
Implantação; Santa Catarina. 
 
7) História da pesquisa em Televisão e Telejornalismo: 
um levantamento das produções científicas relacionadas 
à era digital 
 
SCHLAUCHER, Bárbara; ALMEIDA, Rebeca; COUTINHO, 
Iluska (UFJF) 
 
O processo de convergência dos meios de comunicação vem 
transformando não só o consumo de informação entre os 
telespectadores/usuários, mas também as formas de se fazer 
Televisão e Telejornalismo no Brasil. As mudanças 
observadas nas narrativas, nos formatos e na relação do meio 
com o público, em função da era digital, podem ser analisadas 
como tentativas de adaptação ao novo contexto, que marca a 
história da TV e da produção telejornalística. Diante dessa 
nova realidade, o presente artigo propõe um mapeamento 
histórico da produção científica sobre televisão e noticiários 
audiovisuais, a fim de mensurar os esforços da academia no 
sentido de compreender o atual momento de transição. Trata-
se do primeiro passo rumo a um estudo mais amplo que visa 
resgatar a história da pesquisa em comunicação como forma 
de melhor analisar os fenômenos contemporâneos. Para isso, 
pesquisamos os trabalhos publicados nos anais de duas 
tradicionais sociedades científicas brasileiras no período de 
2008 a 2012. Concluímos que a pesquisa no Brasil sobre as 
temáticas propostas, dentro da perspectiva do novo contexto 
digital, ainda engatinha, e que é necessária uma discussão 
mais abrangente da forma como a televisão vem se 
constituindo neste meio. 
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Palavras-chave: Televisão; Telejornalismo; Convergência; 
Pesquisa; História 
 
8) Os impactos do Youtube na televisão brasileira: 
nostalgia e novas demandas na Rede Globo 
 
RIBEIRO, Márcio Rodrigo (UNESP) 
 
A partir das observações de Henry Jenkins sobre os impactos 
do Youtube em meios de radiodifusão tradicionais, publicados 
no posfácio do livro “Cultura da Convergência”, de 2008, e 
dos conceitos de “cultura de êxito” e “cauda longa”, 
formulados por Chris Anderson, este artigo visa analisar os 
impactos iniciais e os desdobramentos históricos do referido 
site de compartilhamento de vídeos - 
criado nos Estados Unidos em 2005 - na distribuição e 
exibição da produção audiovisual brasileira, especialmente no 
que se refere às telenovelas da Rede Globo, com a criação de 
canais como o Viva e do site Globo.TV+. 
Palavras-chave: História da fruição audiovisual na internet; 
TV por assinatura no Brasil; Youtube; Canal Viva; Globo TV+. 
 
9) Eleições presidenciais e a presença das candidatas: a 
cobertura do Jornal Nacional 
 
CONTATO Ana Carolina Felipe; SOUZA Florentina das Neves 
(UEL) 
 
Esta pesquisa resulta do Trabalho de Conclusão de Curso da 
primeira autora e estuda a forma como o Jornal Nacional da 
Rede Globo abordou em suas matérias telejornalísticas as 
candidatas à Presidência da República Dilma Rousseff, do PT 
e Marina Silva do PV, na eleição de 2010. Além disso, retoma 
a participação feminina na política formal brasileira, a 
evolução na legislação no que tange aos direitos das 
mulheres, o modo como a televisão influencia e agenda a vida 
do brasileiro e, de modo especial, o Jornal Nacional. O estudo 
das edições de setembro reúne métodos quantitativos e 
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qualitativos para identificar possíveis enquadramentos 
tendenciosos na cobertura da candidatas. 
Palavras-chave: Candidatas; Jornal Nacional; Telejornalismo; 
Cobertura Política; Eleições 2010. 
 
Sala M2 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
9h às 12h 
 
Mesa 2  
 
Mediadora: Christina Ferraz Musse (UFJF) 
 
1) A trajetória do Cineclube Antônio das Mortes no 
contexto cineclubista brasileiro  
 
CAMPOS, Marina Costa (UFSCAR) 
 
Este trabalho apresenta um breve panorama do movimento 
cineclubista no Brasil, de suas origens até o final da década 
de 1980, no intuito de compreender como o Cineclube Antônio 
dasMortes se insere no contexto desta atividade no país. Tal 
cineclube desenvolveu atividadesentre os anos de 1977 e 
1987, na cidade de Goiânia, sob a coordenação de 
estudantes da Universidade Federal de Goiás e profissionais 
cinéfilos. Durante o período em que esteve ativo, o 
CAMpromoveu exibições em vários pontos da capital e 
também no interior, realizou grupos de estudos e palestras 
sobre cinema,além deterse dedicadoao ensino e à prática da 
produçãode filmes experimentais em um período de regime 
militar e da transição para a democracia.O estudo pretende 
apontar algumas características do funcionamento do 
cineclube goianoe discutir de que forma este participa e se 
relaciona com o histórico domovimento no Brasil. 
Palavras-chave:cineclubismo; experimental;Cineclube 
Antônio das Mortes. 
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2) A implantação do parque exibidor no Rio de Janeiro e 
Espírito Santo  
 
LOCATELLI, Diego; ALVES, Gabriela (UFES) 
  
O cinema tem como seu dispositivo de propagação imagética, 
para um grande público, o parque exibidor. Para que a 
implantação da sala cinematográfica tenha sido concretizada 
no século XX, promoveram-se diversas rupturas com padrões 
de exibição antecedentes. Esta pesquisa visa compreender os 
processos que envolveram essas transformações no padrão 
de exibição entre os séculos XIX e XX, no Espírito Santo e 
Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: Salas de cinema; Espírito Santo; Rio de 
Janeiro; História; Modernidade 
 
3) A Tôrre de Marfim: Revista de Orientação 
Cinematográfica de Juiz de Fora 
 
BRUM, Alessandra; MENDES, Fernanda Teixeira; SILVA, 
Altiere Leal (UFJF) 
 
É sabido que ao longo do século XX, a Igreja Católica através 
de textos episcopais e em especial da O.C.I.C. - Office 
Catholique Internationale Du Cinéma, assume uma posição 
cada vez mais assertiva diante das atividades 
cinematográficas, estimulando uma cultura cinéfila que 
envolveu a criação de cineclubes e revistas com objetivo de 
“educar” o público frente ao cinema. É nesse contexto e 
seguindo uma tendência das principais capitais brasileiras, 
que surge na década de 1950 na cidade de Juiz de Fora em 
Minas Gerais a revista de orientação cinematográfica A Tôrre 
de Marfim. Este artigo apresenta alguns apontamentos sobre 
a estrutura e as ideias da revista no período de 1960 a 1964, 
quando a Tôrre de Marfim circulou com regularidade na 
cidade. 
Palavras-chave: História; Crítica de Cinema; Revista de 
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Cinefilia; Cotação Moral. 
 
4) Cronotopia, consenso e responsabilidade na história 
recente do cinema latino-americano (1990-2010) 
 
 ALBANO, Sebastião Guilherme; FRANÇA, Luana Araújo 
(UFRN)  
 
Em princípio, o intuito do estudo concerne em descrever o 
aparato conceitual e as categorias que têm definido a 
periodicidade (fase industrial, cinemas novos etc.) e as 
modalidades de representação (nacionalismo, imperfeição 
formal, cosmopolitismo) mediante uma historiografia 
cronológica que mobiliza um sentido restrito e logocêntrico e, 
em seguida, reelaborá-los em favor de uma abertura nos 
modos de interpretar o conjunto da atividade audiovisual na 
América Latina. Convocam-se categorias que abarquem 
ambas as dimensões, tais como cronotopia (com viés utópico, 
distópico ou heterotópico), imaginação consensual, poéticas 
da responsabilidade, configurações descritivas. Haverá ainda 
remissão à incidência de proposições epistêmicas e doxais 
que permeiam as discursividades audiovisuais, urdindo 
marcas de identidade que se expressam, sobretudo, na 
composição da imagem e no esquema 
narrativo/dramático/lírico contido na forma filme para cinema. 
Mas a intenção de fundo do texto é apontar as marcas dessa 
reformulação nos regimes de representação/apresentação 
dos filmes para cinema realizados entre 1990 e 2010. Período 
emblemático no que tange à reestruturação dos modos de 
produção, distribuição e exibição na América Latina, a partir 
de então essas atividades forma orientadas pelas diretrizes do 
Consenso de Washington, o corpus normativo que organizou 
a transição institucional dos estados autoritários em direção 
ao estado neoliberal nos principais países da região.  
Palavras-chave: cronotopia, consenso, responsabilidade, 
cinema latino-americano.  
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5) Da literatura adaptada: contribuição à história do 
cinema alagoano  
 
FERRAZ, Ana Flávia de Andrade (UFAL) 
 
Cada vez mais vemos obras literárias deslocarem-se para as 
telas. Desde o surgimento do cinema o diálogo entre as duas 
artes se estreita, explicitando as amplas possibilidades dessa 
relação interartística. Esse contato hibridizante é rico, plural, 
porém não isento de reflexões divergentes. No Brasil foram 
produzidos mais de 100 filmes oriundos de obras literárias em 
um intervalo de vinte anos. No estado de Alagoas, essas 
produções iniciaram-se em 1977 e persistem no cinema 
contemporâneo. Porém, apesar desses constantes 
deslocamentos, observam-se ainda muitos espaços de atrito 
voltados, em especial, para cobranças por encontros de 
equivalências e fidelizações entre texto fílmico e literário. O 
presente artigo tem como proposta apresentar um panorama 
da história do cinema de Alagoas, os filmes produzidos no 
estado inspirados em obras literárias, buscando também 
contribuir para uma reflexão em torno dos aportes teóricos e 
metodológicos da adaptação fílmica.  
Palavras-chave: Cinema alagoano; Adaptação; Literatura.  
 
6) O Amor está no ar: a históriado primeiro longa-
metragem capixaba 
 
SIMONETTI, Maria G; ALVES, Gabriela S (UFES) 
 
Esse artigo tratará sobre o filme O Amor está no ar(1997) de 
Amylton de Almeida, abordará suas competências estéticas, 
seu enredo e a história de sua produção. A escolha desse 
filme foi feita devida a sua relevância histórica, já que foi o 
primeiro filme capixaba em longa-metragem. Não esquecendo 
de contextualizá-lo na história da produção capixaba.  
Palavras-chave:O amor está no ar; cinema capixaba; 
história. 
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7) Re-missões de Mário de Andrade: o rumor da imagem 
evasiva  
 
ROSA, Carlos Adriano Jeronimo de (PUC-SP) 
 
Investigação sobre um raro registro de Mário de Andrade feito 
por meio de imagens em movimento: Festa do Divino Espírito 
Santo, filme rodado pelo músico Arthur Pereira em 1933, em 
Santa Isabel (São Paulo), com uma câmera amadora Pathé 
baby (9,5mm). A imagem do poeta em tela dura pouco menos 
de meio segundo, mas é notável não apenas pelo caráter 
histórico da inscrição como também pela ressonância poética 
que cristaliza. Nas três cenas em que aparece, Mário está 
sempre procurando escapar da câmera, querendo evitar sua 
captura fílmica, indicando que o diretor da filmagem se ocupe 
de outros eventos. Sob a chave do cinema de reapropriação 
de arquivo (gênero que faz novo uso de um material filmado 
em outra época e em geral por outro sujeito), este artigo 
aborda, através da releitura do filme de Mário, as questões da 
permanência e da resistência das imagens, da memória e do 
esquecimento do cinema. Face ao desafio do monumento em 
ruína, um documento histórico pode apresentar novos 
sentidos quando trabalhado com os códigos e as alegorias da 
poética do cinema. 
Palavras-chave: cinema; reapropriação; arquivo; Arthur 
Pereira; Mário de Andrade. 
 
Sala M3 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
9h às 12h 
 
Mesa 3  
 
Mediadora: Ana Paula Goulart Ribeiro (UFRJ) 
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1) Melodrama e telenovela: dimensões históricas de um 
gênero/formato 
 
SILVA, Lourdes (UNISA) 
 
Com mais de meio século de existência, a telenovela se 
consolidou a ponto de se tornar o maior produto de 
exportação da televisão brasileira, inclusive sustentando-a. 
Historicamente esta narrativa temsua origem fortemente 
calcada no gênero melodramático, de modo que, para chegar 
ao que se tornou atualmente, percorreu uma trajetória que 
perpassou por diversos outros formatos como o folhetim, a 
soapopera e a radionovela. Desse modo, este artigo tem por 
objetivo discutir aspectos históricos e conceituais do 
melodrama e suas conexões com a telenovela. Busca-se 
compreender as trajetórias do formato telenovela no que diz 
respeito ao seu desenvolvimento sócio-histórico e nas suas 
atualizações com o melodrama. Para isto discorre-se sobre as 
transformações melodramáticas do folhetim à telenovela; 
evidencia-se a trajetória desse formato considerando seu 
mais de meio século de existência. 
Palavras-chave: Televisão; Telenovela; Melodrama; 
Comunicação. 
 
2)  Formatos na teleficção brasileira: o percurso histórico 
da  novela à microssérie 
 
LAIA, Evandro José Medeiros (UFRJ) 
 
As histórias seriadas, contadas em capítulos, fazem parte da 
história da humanidade. Mas ganharam forma mercadológica 
a partir dos folhetins, publicados nos jornais pós-Revolução 
Francesa. A matriz melodramática uniu-se a este formato para 
dar origem às histórias que encantaram o mundo latino, por 
meio das radionovelas, do cinema de lágrimas, e por fim, da 
telenovela. O que propomos é entender como este modelo, 
que tanto se transformou desde os primórdios da TV 
brasileira, deu origem ao formato minissérie e posteriormente 
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à microssérie, adequação que une o cinema à televisão, num 
tipo de transmediação à brasileira. 
Palavras-chave: teledramaturgia 1; ficção seriada 2; gênero 
3; formato 4; microssérie 5 
 
3) Vale a Pena Ver de Novo?: um panorama temático 
 
FERNANDES, Julio Cesar; GONÇALVES, Erica (UMESP) 
 
Este trabalho tem como objetivo resgatar brevemente a 
história da telenovela brasileira e contextualizar o 
aparecimento de um novo horário para este formato: as tardes 
de segunda a sexta-feira. A faixa de reprises “Vale a Pena Ver 
de Novo” foi fixada em 1980, pela Rede Globo, como forma 
de reapresentar telenovelas antigas da emissora. Neste 
trabalho também é apresentada uma compilação das obras já 
reprisadas e uma categorização dos autores mais escolhidos 
para a faixa vespertina, que completa 33 anos no ar este ano. 
Além da coleta de dados sobre as obras reprisadas e os 
autores mais vezes escolhidos, analisamos ainda qual das 
outras faixas de teledramaturgia da Rede Globo, a saber 18h, 
19h e 21h, foram mais reprisadas.  
Palavras-chave: novela; reprise; teledramaturgia; história, 
Vale a Pena Ver de Novo. 
 
4) Favela e representações de identidade: estereótipos 
em Viver a Vida 
 
BARROS, Marcos Paulo de Araújo (UFJF) 
 
O presente trabalho tem como meta refletir alguns pontos 
importantes acerca da representação da periferia urbana e de 
seus moradores na telenovela Viver a Vida. Esta obra foi 
escolhida como pretexto de estudo, porque, mais uma vez, a 
maior emissora de televisão do Brasil, a Rede Globo, decidiu 
abordar o tema em horário nobre. Assim, pretende-se discutir 
questões relacionadas aos conceitos de identidade, 
representação e estereótipos. Estes valem-se de imagens 
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preestabelecidas para todos os indivíduos de uma classe 
social, que se fixam mediante à atribuição genérica de 
qualidades de caráter apreciativas ou depreciativas, 
resultando em preconceito. O objetivo, então, é pensar a 
respeito da leitura que se faz dos textos culturais produzidos 
pelos produtos midiáticos, que numa cultura da imagem dos 
meios de comunicação de massa, também são responsáveis 
pela constituição da visão de mundo dos indivíduos. 
Palavras-chave: telenovela, favela, identidade, 
representação, estereótipo 
 
5) A Homossexualidade no Teleteatro Brasileiro  
 
FERNANDES, Guilherme Moreira; BRANDÃO, Cristina 
(UFJF) 
 
Este trabalho busca retratar o teleteatro brasileiro, principal 
produto da dramaturgia brasileira em sua fasede programação 
“ao vivo”(1950-1964). Elegemos os dois principais programas 
de teleteatro, o TV de Vanguarda, na Tupi de São Pauloe o 
Grande Teatro Tupi do Rio de Janeiro, na Tupi do Rio de 
Janeiro. Embora pertencentes ao mesmo conglomerado, as 
produções eram independentes e com características 
próprias. Observando as peças produzidos, notamos três 
delas –O Caso Maurizius (Tupi RJ), Entre Quatro Paredes 
(Tupi RJ) e Calúnia (Tupi SP) –que discutiram a identidade 
homossexual sob diferentes aspectos. O principal objetivo 
deste trabalho é o de apresentar estas peças e mostrar como 
foi a representação da homossexualidade. Concluímos alguns 
avanços temáticos –tanto para a época da produção como 
também pensando nas atuais representações –no tocante à 
homoafetividade e ou homoerotismo. Pensar as relações de 
mídia e gênero, ou a homossexualidade na televisão 
brasileira, é também levar em conta as primeiras 
experimentações realizadas por meio dos teleteatros. 
Palavras-chave:Memória Audiovisual,Teleteatros, TV Tupi , 
Homossexualidade. 
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6) O “entre-lugar” televisivo: produções sensórias a partir 
do hibridismo realidade e ficção 
 
REZENDE, Renata (UFF) 
 
O artigo ensaia a relação da transformação tecnológica do 
dispositivo televisivo, enquanto meio técnico e meio de 
comunicação, com o hibridismo das categorias narrativas de 
gêneros, que delimitam mundos marcados enquanto realidade 
e ficção, ampliando ainda o lugar do lúdico numa proposta de 
espaço entre tais delimitações. A partir do desenvolvimento de 
tecnologias de produção de imagem e som mais potentes e 
em plataformas multimídias mais interativas, verificamos a 
fusão desses mundos na televisão, que configuram novas 
possibilidades de recepção mais afetivas, pautada na 
potência do sensório, levando em conta os regimes do afeto. 
Palavras-chave: Televisão; Tecnologia; Ficção; Realidade; 
Sensorialidade 
 
7) De Antônio Maria a Balacobaco: panorama da presença 
portuguesa na telenovela brasileira 
 
JAVORSKI, Elaine (Universidade de Coimbra/Portugal) 
 
Este trabalho procura traçar um panorama da presença de 
personagens portugueses na história das telenovelas 
brasileiras, ora representados por atores brasileiros, ora por 
atores lusos, e observar suas características mais relevantes 
de forma a articular algumas temáticas constantes no gênero. 
Para tanto, foram observadas 63 novelas entre 1965 e 2012 
das emissoras Tupi, Excelsior, Manchete, Globo, Record, 
Bandeirantes e SBT com o objetivo de identificar o perfil dos 
221 personagens portugueses encontrados. Esse 
levantamento foi feito através da análise de sinopses, lista de 
elenco e outros dados disponíveis em bibliografia 
especializada e arquivos virtuais das emissoras. As 
conclusões da análise apontam para um crescimento na 
utilização dos personagens dessa nacionalidade ao longo da 
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história da dramaturgia televisiva com papéis cada vez mais 
importantes, inclusive de protagonismo. As ligações culturais 
e mercadológicas entre as emissoras dos dois países também 
contribuem para esse avanço. 
Palavras-chave: telenovela; personagens portugueses; 
dramaturgia 
 
Sala M4 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
9h às 12h 
 
Mesa 4 
 
Mediador: Patrícia Cardoso de Abreu (UFF) 
 
 
1) Cinema e educação: socialização, visões de mundo 
subjetividades das juventudes 
 
MARÇAL, Carla (UFRJ) 
 
Esta pesquisa está inscrita no campo da educação, 
especificamente na área dos Estudos Culturais e com foco 
nas juventudes e no cinema. O objetivo é discutir as mídias 
cinematográficas como práticas educativas, percebendo no 
cotidiano escolar, os múltiplos espaços para o debate, a 
crítica, a criação coletiva dos conhecimentos dos jovens do 
ensino fundamental da/na Baixada Fluminense, que nos 
revelam saberes que possuem uma rede de significações 
acerca do próprio cinema. Abordando questões teóricas em 
relação às leituras das imagens e narrativas, os sentidos que 
os jovens possuem acerca das produções cinematográficas e 
a possibilidade de aprender com a experiência de ler, 
interpretar e fazer cinema.  
Palavras-chave: Educação, Cinema, Juventudes e 
Subjetividades. 
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2) Juventude e cinema: um estudo das experiências de 
jovens com as narrativas fílmicas 
 
CASTRO, Fernanda C. (UFMG)  
 
Este artigo tem como objetivo discutir as experiências de 
jovens de um curso técnico em Rádio e Televisão com o 
cinema. Para isso, parte dos registros feitos pelos estudantes 
em uma atividade na qual eles elegeram um filme marcante e 
fizeram uma análise técnica e estética daquela película. Os 
dados mostram que os jovens, em sua maioria, optaram por 
filmes estrangeiros e comerciais em detrimento dos filmes 
nacionais e alternativos. Além disso, em seus comentários, a 
maioria dos jovens demonstrou dificuldade em desenvolver 
uma percepção sobre os filmes que fugisse das sinopses 
apresentadas pelos divulgadores das fitas. O resultado indica 
que o cinema ainda é uma arte distante do universo cultural 
da maioria dos jovens pesquisados, já que eles não 
conseguiram desenvolver uma apreciação mais elaborada 
das produções audiovisuais. Para esses jovens, que têm 
pouca familiaridade com o cinema, a recepção das narrativas 
fílmicas é menos criativa e eles fazem raras negociações com 
o que é apresentado na “telona”. Em contraponto, uma 
minoria de alunos fez uma leitura mais subjetiva dos filmes e 
demonstrou que as fitas promoveram a oportunidade deles 
pensarem sobre si mesmos.  
Palavras-chave: Juventude; cinema; recepção; educação 
 
3) Popcorn Thursday: A Sétima Arte fazendo parte de um 
projeto inovador no aprendizado de Língua Inglesa  
 
FURLANETTO, Priscila Fernanda. (FARESC/PR); 
MACHADO, Dinamara Pereira. (PUC/SP e FARESC) 
 
O presente artigo tem por objetivo apresentar o conceito de 
inovação educacional por meio da exposição de diferentes 
ideias de estudiosos da área e, principalmente, mostrar como 
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essas foram aplicadas em um projeto inovador na disciplina 
de Língua Inglesa, em um curso de Letras, de uma Faculdade 
particular da cidade de Curitiba. Discutiremos, 
especificamente, sobre uma prática pedagógica intitulada 
“Porpcorn Thursday” que desmistifica velhos conceitos 
adquiridos ao longo do tempo por professores de língua 
inglesa, levando os alunos a desenvolverem as quatro 
habilidades da língua através da Sétima Arte, o cinema. Os 
resultados apresentados com essa prática pedagógico 
permitiu ao grupo docente de língua inglesa agregar tal 
prática de forma institucional no curso, pois consideram que 
aprendizagem do adulto deve ser permeada pela inovação e 
por práticas que contextualizem sua realidade.  
Palavras-chave: audiovisual; prática pedagógica; 
experiência; língua inglesa. 
 
4) A comunicação pública e a educação na TVU e no 
programa Xeque-Mate: aspectos históricos  
 
Rocha Filho, Ruy Alkmim (UFRN) 

  
A TVU do Rio Grande do Norte foi criada como emissora 
educativa, sem entretanto consolidar sua condição de 
emissora pública. Entretanto, a TV se tornou espaço de 
registro e difusão para conteúdos educativos, culturais e 
informacionais, dando margem para experiências dignas de 
nota. Neste contexto, surge o programa Xeque-Mate como a 
reedição televisiva – revista e teoricamente reformulada – de 
evento com idêntica denominação, que marcou época em 
Natal, em meados dos anos 1960. Com essa iniciativa, os 
alunos praticam a entrevista coletiva, a produção de matérias 
e atividades de assessoria de comunicação. Assim, ao 
exercitar sua capacitação profissional, vivenciam o trabalho 
do jornalista com todos os seus imprevistos e dificuldades, 
obrigando-se, com a atividade num estúdio de TV aberta, a 
agir ou reagir como se já estivessem no exercício profissional 
pleno, seguindo critérios éticos e técnicos repassados e 
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estudados previamente em sala de aula. Academicamente, o 
programa visa contribuir para a  
melhoria da formação discente, em face da necessidade do 
surgimento de mediadores que não se prestem de forma 
subsumida, obediente, acrítica, às determinações 
mercadológicas em detrimento do jornalismo. O programa 
contribui também para o exercício prático de conhecimentos 
técnicos da área de radialismo e publicidade, possibilitando a 
integração entre as três habilitações. Vale lembrar que foram 
entrevistadas mais de 200 personalidades conhecidas no 
âmbito regional, nacional e internacional, observando 
somente a fase televisiva do projeto, desde 2002.  
Palavras-chave: História do audiovisual, Entrevista, 
Televisão, Comunicação Pública, Educação.  
 
5) A experiência compartilhada e participativa de assistir 
à televisão: o caso dos SBTistas e sua identidade cultural  
 
MARTINS, Rafael Barbosa Fialho; TORRES, Hideide Brito 
(UFV) 

 
Este trabalho objetiva estudar a televisão no processo de 
construção da identidade dos telespectadores. Para isso, 
analisa os SBTistas, grupo de fãs da programação da rede de 
TV SBT, que encontram na internet um ambiente de interação 
entre si e com o que assistem na televisão. Por meio de 
discussão teórica e entrevistas realizadas com alguns 
SBTistas, o presente trabalho constatou que essa 
participação ativa é algo estimulado pelo próprio SBT e pela 
mídia em geral. Percebeu-se que a identificação das pessoas 
com a emissora decorre do hábito adquirido ainda na infância, 
e é incrementada pelo culto à narrativa de vida do dono e 
apresentador do SBT, Silvio Santos. O fenômeno é discutido 
à luz da teoria do laço social de Dominique Wolton (1996) e 
da configuração do que Raquel Paiva (2012) denominou 
“comunidade de afeto”. Conclui-se que a expressão SBTista é 
exemplo da recepção transmidiática que Lopes (2011) 
demonstra ser uma tendência mundial, e que portanto, 
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merece mais estudos relativos aos processos de fidelização 
do telespectador por parte das emissoras de televisão. 

      Palavras-chave: Televisão; recepção; SBT; SBTistas; 
identidade. 

 
6) Analisar para recuperar: o telejornal como objeto de 
análise interdisciplinar 
 
DAVID-SILVA, Giani; SABINO, Juliana Lopes Melo Ferreira; 
ANDRADE, Felipe Leandro; PÁDUA, Flávio Luis Cardeal 
(CEFET-MG)  
 
O sistema televisivo tem um papel importante em nossa 
formação cultural, social e política, e é considerado um dos 
meios de comunicação de massa mais democráticos e, talvez, 
seja esse um dos motivos que levam a TV a ser fonte de 
muitas pesquisas. Todavia, para que essas pesquisas 
possam ser otimizadas faz-se necessário a possibilidade do 
acesso aos vídeos por meio de um sistema de recuperação 
de informação audiovisual que facilite a vida do pesquisador.. 
Abordaremos neste artigo uma análise comparativa do capital 
visual em telejornais: Jornal Nacional (Rede Globo) e 
Repórter Brasil (TV Brasil) possibilitada por meio de uma 
ferramenta computacional desenvolvida no CAPTE-CEFET-
MG6. Tentaremos mostrar que os telejornais, apesar de 
apresentarem praticamente as mesmas notícias se 
diferenciam pelo modo como essas são construídas e pela 
ênfase dada a alguns papéis enunciativos no programa. 
Abordaremos a importância da análise discursiva dos vídeos, 
em especial, alguns aspectos da Teoria Semiolinguística de 
Patrick Charaudeau, aliada as técnicas computacionais, como 
subsídio ao processo de recuperação de programas 
informativos. Embora o sistema televisivo seja uma importante 
fonte de estudos, ainda há uma carência de sistemas de 
informação que viabilizem a recuperação e a análise 
automática de informações relevantes presentes nos 
programas de TV. Acreditamos que a interface entre 
diferentes áreas do conhecimento possa viabilizar 
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determinados trabalhos com imagens televisivas, e 
especificamente, nesse artigo, sob o olhar de duas áreas do 
conhecimento: a Análise do Discurso e a Ciência da 
Computação, esperamos demonstrar a nossa contribuição.  
PALAVRAS-CHAVE: Capital visual; Telejornais; Sistema de 
informação multimídia; Análise do Discurso; Ciência da 
Computação. 
 
7) Trans-missão 
 
FEIJÓ, Felipe (UERJ) 
  
A missão do presente artigo é compreender a abrangência 
dos processos comunicacionais, trazendo esclarecimentos 
acerca das principais terminologias de Marshall McLuhan, 
para então problematizar a idéia de meio ao longo da história 
e hodiernamente. Pensamos que a comunicação não está 
resumida ao processo de transmitir informações. Comunicar é 
algo que transcende a missão de informar e se articula com 
uma reorganização do social atrelada a inúmeros fatores que 
relativizam padrões cognitivos. No que tange as questões 
relativas aos modos atuais de comunicação, apresentamos o 
texto “G.A.M.E.S 2.0  Gêneros e Gramáticas de Arranjos e 
Ambientes Midiáticos Mediadores de Experiências de 
Entretenimento, Sociabilidades e Sensorialidades”, de 
Vinícius Pereira. 
Palavras-chave: Marshall McLuhan; meios; cognição 
 
8) O Cinema Juvenil Nacional: história, características e 
relevância  
       
DE SOUZA, Juliana (UTP/PR) 
 
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma breve 
história do cinema juvenil nacional, de modo a explorar os 
elementos centrais de identificação com o público 
adolescente. Pretende-,se, também, demonstrar a relevância 
do estudo desta cinematografia, visto que hoje, os jovens são 
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grandes consumidores da indústria cultural. O trabalho possui 
como corpus de análise as seguintes obras: As Melhores 
Coisas do Mundo; Bete Balanço; Bicho de Sete Cabeças; 
Feliz Ano Velho; Houve uma Vez Dois Verões; Menino do Rio; 
Meu Tio Matou; Podecrer e Verdes Anos. Embora desde a 
retomada a produção brasileira tenha contemplado temas 
diversos – sem uma tendência predominante –, o cinema 
juvenil ainda é inexpressivo, principalmente se comparado às 
grandes franquias norte-americanas. Assim, questiona-se: 
diante de um gênero tão pouco desenvolvido em nossa 
filmografia, quais os fatores utilizados nestes filmes para se 
conectar ao universo jovem? Acredita-se que a identificação 
com o público-alvo aconteça, em especial, pela ambientação 
na qual as tramas acontecem (colégio e/ou praia, em sua 
maioria), pela situação psicológica dos personagens 
(representação de problemas comuns na adolescência), pelas 
atividades desenvolvidas (esportes, atividades musicais, etc.), 
além, é claro, do uso criativo da linguagem cinematográfica. 
Para o desenvolvimento desta proposta serão analisados os 
filmes acima citados, tendo como base os estudos de Zuleika 
de Paula Bueno e Franthiesco Ballerini.  
Palavras-chave: cinema juvenil nacional; história; 
características; relevância; identificação com o público-alvo; 
 
 
9) El Chavo del Ocho: o amuleto do SBT 
 
BAHR, Michael (UTP/PR) 
 
Esta pesquisa tem como objetivo pormenorizar aspectos de 
como o seriado mexicano El Chavo del Ocho, aqui no Brasil 
conhecido apenas como Chaves, se tornou base fundamental 
para a programação do SBT. Pretende-se, também, 
demonstrar uma breve história da televisão brasileira, seu 
surgimento, suas principais emissoras e os programas 
característicos, além de mostrar de que forma o 
empresárioapresentador 
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Silvio Santos construiu sua emissora, apresentando sua 
trajetória e estratégias para atrair o público. Demonstrarei as 
semelhanças do nascimento da emissora mexicana Televisa 
e da emissora brasileira, o SBT, e como o seriado em estudo, 
chegou às telas destas duas emissoras. É, ainda, relevante 
destacar a importância que o seriado mexicano teve para a 
emissora de Silvio Santos, tornando-se uma espécie de 
símbolo do canal. Julgo necessário o estudo de um programa 
tão difundido entre os espectadores de diferentes culturas, 
considerando-se que a televisão é um dos produtos mais 
populares nos lares brasileiros. Os autores que serviram 
como base para esta pesquisa são: Walter Benjamin, Jesús 
Martin-Barbero, Pierre Bourdie, Marco Roxo, Igor Sacramento 
e Ana Goulart Ribeiro, além do próprio interprete do seriado, 
Roberto Bolaños. 
Palavras-chave: Chaves; Televisão; SBT; Televisa; Silvio 
Santo 
 
Sessão 2 
 
Sala M1 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
13h às 16h 
 
Mesa 5 
 
Mediador: Renata Resende (UFF) 
 
1) Um mineiro na Sociedade Alternativa: a produção 
audiovisual de Toninho Buda nos anos 70 
 
SANTOS, Ana Clara Campos dos; MUSSE, Christina Ferraz 
(UFJF) 
 
Este artigo visa abordar aspectos da produção de cinema 
independente no Brasil na década de 1970, principalmente os 
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relacionados à Sociedade Alternativa. O recorte trata de um 
personagem integrante desse movimento de contracultura 
que se destacou por ter sido entrevistado no documentário 
sobre Raul Seixas, produzido em 2012. Antônio Walter Sena 
Júnior, conhecido como Toninho Buda, é morador de Juiz de 
Fora, cidade que possui tradição cinematográfica desde a 
década de 1920. Toninho 
Buda participou da I Mostra de Juiz de Fora do Cinema Super 
8 em 1979, com  o filme experimental Contatos Imediatos de 
IV Graal, do qual foram exibidas várias cenas no 
documentário sobre Raul. A pesquisa foi realizada com base 
em informações de site oficiais, biografias e outras 
publicações que contextualizam a década de 70, entrevistas, 
notícias de jornais da época e atuais. As conclusões foram 
embasadas em teorias de pesquisadores dos campos de 
identidade, história oral e memória. 
Palavras-chave: História; audiovisual; Sociedade Alternativa; 
Super 8. 
 
2) A narrativa clássica hollywoodiana no contexto 
contemporâneo: análise de Harry Potter e as Relíquias da 
Morte –Parte II  
 
COUTO, Paloma Rodrigues Destro (UFJF) 
 
Neste trabalho desejamos verificar se o modelo de narrativa 
clássica, historicamente consolidado em Hollywood no início 
do século XX,ainda é empregado em produções 
cinematográficas contemporâneas. Para isso, utilizamos como 
objeto de análise o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte 
–Parte II. A produção foi escolhida por representar a segunda 
parte do fechamento de dez anos de filmes baseados na saga 
de J.K. Rowling. Desejamos verificar se a estrutura narrativa 
do longa foi construída tomando como modelo o cinema 
clássico hollywoodiano que, com suas especificidades, é 
capaz de fornecer um formato que prima pela apresentação 
de personagens, conflitos e clareza.Tomando este formato, o 
filme buscaria, portanto, ser entendido pelo público, 
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independentemente se este for especializado na saga ou não. 
Após a análise, constatamos que Harry Potter e as Relíquias 
da Morte –Parte II seguiu as diretrizes clássicas, mesmo 
inserido no contexto contemporâneo, em que novas 
tecnologias e múltiplas mídias são utilizadas ao se contar uma 
história. 
Palavras-chave:Cinema Clássico Hollywoodiano; Harry 
Potter e as Relíquias da Morte – Parte II; Narrativa 
cinematográfica 
 
3) Um novo olhar entre a realidade e a ficção: O 
documentário “Vinícius de Moraes” como construção 
criativa 
 
MATOS, Michele; GUERRA, Márcio (UFJF) 
 
O artigo apresentado pretende discutir como o gênero 
documentário é plural em sua construção e em que medida a 
visão do diretor pode alterar a estrutura clássica de relatos da 
realidade. Para mostrar essa forma criativa de narração, foi 
utilizado,como objeto de estudo,o documentário Vinícius de 
Moraes, de Miguel Faria Jr. Nesta obra, observa-se uma 
mescla de aspectos,tanto da realidade, através de arquivos 
em vídeo, obras do escritor e depoimentos de pessoas 
próximas, quanto da ficção, como encenações de sua vida, 
interpretações de suas canções e uma construção teatral 
condutora da narrativa. A análise de “Vinícius de Moraes” 
exemplifica uma forma nova de montagem fílmica, onde o 
documentário engloba informação, registro histórico e 
entretenimento.As próprias críticas apontam o caráter 
diferencial de tal documentário.A partir dessas reflexões, é 
possível avaliar até que ponto os elementos ficcionais, 
inseridos pelo roteirista para contar a história, interferem no 
documentário como um reflexo da realidade. 
Palavras-chave: documentário; construção; ficção; realidade. 
 
4) A busca pela identidade: o cinema humanista de Walter 
Salles  
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REIS, Flávio Barbara (UFOP)  
 
O objetivo deste trabalho é fazer uma estudo acerca da 
identidade cinematográfica de Walter Salles. Primeiramente 
passa-se por uma revisão bibliográfica da fase intitulada 
Retomada do Cinema Brasileiro. Posteriormente um breve 
resumo de quem é o cineasta Walter Salles e por fim será 
apresentada uma pequena análise de seus principais longa 
metragens, onde percebe-se que há uma constante busca 
pela identidade dos personagens, que é uma característica 
marcante na sua filmografia. Dentro dessa filmografia será 
comentado acerca das características visuais de seu cinema 
e serão apresentadas também suas maiores influências e 
referências a grandes cineastas e filmes do cinema mundial. 
Os filmes a serem comentados serão "Terra Estrangeira" 
(1995), "Central do Brasil" (1998), "O Primeiro Dia" (1998), 
Abril Despedaçado (2002) e "Diários de Motocicleta" (2005), 
principais trabalhos na carreira do diretor.  
Palavras chaves: Mídia Audiovisual. Cinema. Retomada do 
Cinema Brasileiro. Walter Salles.  
 
5) A música no cinema revolucionário de Santiago 
Alvarez 
 
VILAÇA, Sérgio Henrique Carvalho (EBA) 
 
Pretendemos neste artigo, abordar alguns aspectos estéticos 
relacionados a obra do cineasta caribenho Santiago Alvarez, 
que teve quase a totalidade de sua produção audiovisual 
focada nos ideais revolucionários cubanos. O recorte 
escolhido neste trabalho será a função estética e ideológica 
da trilha sonora nos documentários NOW e LBJ. Salientar 
também como as músicas pré-existentes foram trabalhadas 
em cada um dos filmes. Destacar como o engajamento 
político do cineasta e dos intérpretes compositores das 
músicas influenciou na concepção audiovisual dos 
documentários. 
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Palavras-chave: Cinema; Santiago Alvarez; Som no cinema; 
História do cinema latino-americano 
 
6) Pioneirismo e Inovação na Obra Audiovisual de Samuel 
Beckett 
 
BORGES, Gabriela (UFJF) 
 
Este artigo aborda a produção audiovisual dos textos 
televisuais e teatrais do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, 
que foi também um pioneiro da televisão, apresentando dois 
momentos particularmente ricos na produção das emissoras 
públicas BBC (British Broadcsting Corporation) e a RTÉ 
(Radio Telefis Éireann). Nos anos 1960 Beckett encontrou na 
BBC um contexto de produção bastante favorável, que lhe 
permitiu, nas suas próprias palavras, propor as suas “ideias 
malucas para a televisão”. Neste mesmo período Beckett 
negou ao Diretor de Dramaturgia da RTÉ a escrita de 
qualquer tele-peça, afirmando que, mesmo que viesse a criar 
alguma coisa, a emissora não estaria preparada para 
transmiti-la. Quarenta anos depois, a RTÉ produz, em 
parceria com o Channel 4, o projeto Beckett on Film, que 
consta da transcriação das peças de teatro do autor para o 
meio audiovisual. Sendo assim, temos o intuito de discutir as 
condições de produção destes dois momentos, refletir sobre 
os contornos do desenvolvimento do gênero dramático na 
televisão enquanto um gênero autónomo do teatro e da 
literatura, bem como discutir as idiossincrasias das 
transcriações teatrais para o meio audiovisual, que absorvem 
e reforçam a própria poética audiovisual beckettiana.  
Palavras-chave: Dramaturgia televisiva; Samuel Beckett; 
Beckett on Film; BBC; RTÈ.  
 
7) O que a história do monstro humano pode nos contar 
da monstruosidade da vilania e seu embelezamento 
 
ROCHA, Larissa Leda Fonseca (PUC-RS) 
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Este trabalho faz um caminho histórico da aparição dos 
monstros humanos, e do percurso do investimento do olhar 
sobre eles, na cena do espetáculo público desde o século 
XVI, para dar embasamento à compreensão da construção da 
vilania nas atuais telenovelas brasileiras. Os vilões, tão belos 
e tão condenáveis, são hoje o reduto da monstruosidade no 
consumo da ficção massiva e são primos antigos dos 
monstros que faziam suas aparições nas ficções da literatura 
popular de venda ambulante, entre os séculos XVI e XIX, e 
nos jogos de cena dos palcos dos entra-e-sai em meados do 
século XIX até o início do século XX. Os monstros são 
primeiro cooptados pelo discurso religioso, para chegar 
finalmente, séculos depois, ao domínio da medicina, mas não 
sem antes serem o principal divertimento das massas na cena 
do espetáculo público na segunda metade do século XIX. 
Finalmente, são hoje entendidos dentro de uma lógica do 
cuidado, da compaixão e da doença que orienta nossos 
olhares contemporâneos mas que em muito diferia dos 
olhares de nossos antepassados que corriam aos palcos dos 
entra-e-sai para a satisfação de um prazer visual que 
responde – até hoje – a um apetite insaciável pelo bizarro e 
pelo grotesco. 
Palavras-chave: telenovela; monstro; monstruosidade; vilão; 
beleza. 
 
Sala M2 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
13h às 16h 
 
Mesa 6 
 
Mediador: Edna de Mello Silva (UFTO) 
 
1) A chegada da televisão educativa no Piauí: contexto 
histórico e político 
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ALVES, Diego (UFPI) 
 
Em 1985 o presidente José Sarney concedeu outorga a 22 
emissoras de televisão no país. Dentre elas a Televisão 
Educativa do Piauí (TVE-Piauí). À época prevalecia no Estado 
uma hegemonia da TV Clube, emissora comercial afiliada à 
Rede Globo, que durante 14 anos foi única na televisão 
piauiense. A chegada da TV educativa no Piauí ocorreu em 
1986, quando se iniciaram a retransmissão da programação 
da TVE do Rio de Janeiro. A produção de conteúdo local 
começou no ano seguinte, cabendo a uma agência de 
comunicação privada esta responsabilidade. A emissora 
estava vinculada à Secretaria de Educação do Estado do 
Piauí. O momento era de transição do regime militar para o 
regime civil. Nas comunicações, a redemocratização foi 
marcada pela ampliação da liberdade de imprensa, que havia 
iniciado ainda na ditadura com a extinção do AI-5. Este 
trabalho busca compreender os contextos histórico e político 
piauiense na chegada da televisão educativa, bem como a 
estrutura de radiodifusão existente no Estado na época.  
Palavras-chave: Televisão; História; TVE-Piauí.  
 
2) Cinema e Patrimônio Cultural na região dos 
Inconfidentes 
 
SOUZA, Bárbara Damiana Costa Duarte de; ROCHA, Adriano 
Medeiros da (UFOP) 
 
Atualmente, as produções cinematográficas são consideradas 
Patrimônio Cultural. A preservação dos filmes constitui, assim, 
uma forma de manter uma identidade nacional e contribuir 
para a construção de uma memória coletiva. Este artigo traz, 
primeiramente, algumas definições, delimitações e formas de 
preservação de patrimônios imateriais e culturais, através de 
um diálogo entre diferentes autores. O estudo também mostra 
como o cinema pode se relacionar com alguns elementos da 
identidade cultural de um país e como a preservação de 
acervos fílmicos foi pensada no Brasil. Por fim, há uma 
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análise da obra cinematográfica O Aleijadinho - Paixão, Glória 
e Suplício, que retrata um período marcante da história de 
Minas Gerais e se passa na região dos Inconfidentes, com a 
identificação dos diversos patrimônios significativos retratados 
no filme: o próprio escultor mineiro, os monumentos e os 
episódios da história nacional.  
Palavras-chave: Cinema, patrimônio, memória, identidade 
nacional. 
 
3) A preservação da memória na TV pública: análise do 
programa da ouvidoria da Empresa Brasil de 
Comunicação 
 
MOURÃO, Raul (UFJF) 
 
Este trabalho aborda as atividades de preservação do acervo 
de meios de comunicação de massa, discute como 
determinados veículos organizam suas produções impressas 
e audiovisuais passadas. A partir desse levantamento inicial, 
o estudo enfoca a exibição do programa “O Público na TV”, 
exibido pela TV Brasil, sobre a memória na televisão. Nessa 
edição, a produção mostra como atua o setor de Acervo e 
Conhecimento da Empresa Brasil de Comunicação, que 
gerencia a emissora, e discute a relação entre mídia e 
memória, além de abordar a relevância de resgatar a história 
da televisão. Para auxiliar na análise, o trabalho aborda ainda 
os temas TV pública e ouvidoria, uma vez que o programa é 
de responsabilidade da primeira ouvidoria de TV aberta em 
rede nacional. 
Palavras-chave: memória; TV Brasil; ouvidoria; “O Público na 
TV”. 
 
4) TVs Públicas: trajetória histórica das televisões não-
comerciais brasileiras   
 
MEIRELLES, Allana; BRAGA, Roberta; COUTINHO, Iluska 
(UFJF) 
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Este trabalho busca traçar um breve histórico das emissoras 
não comerciais do Brasil, estabelecendo, ao mesmo tempo, 
uma conceituação de cada modelo de TV Pública, como TVs 
Educativas e Universitárias. A partir da leitura bibliográfica de 
artigos apresentados nos maiores congressos brasileiros 
desde 2008, fizemos uma reunião dessas classificações, de 
modo a refletir sobre cada estrutura e estabelecer parâmetros 
para estudos posteriores. Este artigo, porém, se caracteriza 
como uma tentativa de diferenciação e não como 
estabelecimento de uma classificação final. Ele pode ser, 
portanto, ponto de partida para outros trabalhos que se 
dediquem a uma conceituação mais bem definida. Além disso, 
foi feita uma breve trajetória histórica da criação e 
estabelecimento de cada modelo televisivo. A partir da 
contribuição de autores como BUCCI, FORT, GORDON, 
PINTO e SODRÉ foram recontadas as histórias e conceitos 
sobre TV pública que emergem da produção científica 
brasileira.  
Palavras-chave: História do Jornalismo; TV Pública; TV 
Educativa; TV Universitária. 
 
5) O telejornalismo na TV digital e os novos modos de 
participação do público 
 
SCORALICK, Kelly (UFRJ) 
 
O estudo aponta transformações no telejornalismo a partir da 
implantação da TV digital interativa (TVDI), focando 
principalmente nas mudanças do modo de participação do 
público. Nesse novo cenário, há uma expectativa de maior 
participação da audiência, com um jornalismo mais dinâmico 
e segmentado. Entretanto, é questionável se essas mudanças 
irão favorecer a produção de um jornalismo audiovisual de 
maior qualidade, que pressupõe representações de fatos 
marcadas pela diversidade de atores sociais, pela pluralidade 
de interpretações, por inovações estéticas e pela 
contextualização dos acontecimentos. Uma nova dinâmica, 
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mas que reforça a função do jornalismo, especialmente o 
televisivo, como prática social. 
Palavras-chave: TV digital; telejornalismo; participação do 
público 
 
6) Transição do analógico para o digital: a convergência 
nas TV’s públicas e comerciais da Zona da Mata Mineira e 
de Belo Horizonte  
 
VIEIRA, Soraya Maria Ferreira; CARVALHO, Felipe de Souza 
(UFJF) 
 
O objetivo da pesquisa, que apresentamos os resultados 
parciais, é o de chegar a considerações sobre como as novas 
tecnologias digitais têm afetado o trabalho e a rotina das 
emissoras de televisão regionais comerciais e públicas, a 
saber, Alterosa, Panorama, Rede Minas e TV Assembléia. 
Através de entrevistas com a equipe técnica e com a redação 
procuramos entender como as novas mídias (Twitter, 
Facebook, sites das emissoras) orientam a elaboração das 
pautas, como tem incorporado e qualificado a audiência, 
como os novos suportes tecnológicos adquiridos pelas 
emissoras têm transformado a produção de linguagem e a 
hierarquia profissional e, além disso, modificado o tempo de 
produção de conteúdos. Enfim, queremos detectar os 
impactos sentidos nas redações e como elas têm se 
transformado com a digitalização da produção. Averiguarmos 
também como o acervo digital (imagens de arquivo) tem ou 
não facilitado à produção das matérias e se a digitalização 
dos mesmos já é uma realidade facilitadora na hora da 
produção. 
Palavras-chave: Audiovisual; Transformações TV; 
Convergência; Mercado; Comunicação.  
 
7) Cultura Visual e Americanismo na Mídia Brasileira 
 
ARRAES, Marcos A. de M. S. (UFSC) 
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Este artigo tem por objetivo analisar a presença imagética do 
americanismo na mídia 
brasileira. O estudo terá como foco revistas de circulação no 
período de 1945-1960, ou seja, o período da Guerra Fria, 
quando há, no discurso midiático, a construção de uma 
identidade a partir da desconstrução do seu outro, no caso, o 
comunismo. Veremos, então, como tal guerra discursiva se 
ramificou e passou a ser travada também a partir das 
imagens, que tinham como paradigma uma ordem visual 
estadunidense. 
Entendo aqui o americanismo enquanto uma teia discursiva 
em que estão presentes diversos elementos, 
tais como o ideal de democracia, o progresso e a tradição, o 
trabalho, a liberdade. 
 
 
8) Breve historia de la televisión regional em Colombia – 
batalla politica por el roconocimento de la diversidade 
cultural de la nación 
 
Diego García Ramírez (Antropólogo de la Universidad de 
Antioquía)

 
 

 
Desde sus orígenes en 1954 la industria televisiva colombiana 
han tenido un fuerte carácter centralista y unas imágenes 
reducidas de la diversidad nacional, y a pesar de que han 
existido experiencias para mostrar la riqueza de lugares y de 
gentes que componen a la nación colombiana, habría que 
esperar a la aparición de los canales regionales en la década 
de los años 80, para que la oferta televisiva en el país se 
ampliara. Por tal razón, el artículo tiene como propósito 
realizar un acercamiento al nacimiento de la televisión 
regional en Colombia, reconociendo el contexto histórico-
político y los procesos sociales que llevaron a la ampliación y 
transformación del paisaje comunicativo en el país. De igual 
forma, pretende destacar el papel que dichos canales han 
desempeñado en la reafirmación cultural y en el 
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fortalecimiento de las regiones como interlocutores fuertes y 
legítimos frente a un Estado tradicionalmente centralista. 
Palabras-clave: TELEVISIÓN EN COLOMBIA; TELEVISIÓN 
REGIONAL; REGIONES; HISTORIA DE LA TELEVISIÓN. 
 
 
Sala M3 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
 
13h às 16h 
 
Mesa 7 
 
Mediador: Christina Ferraz Musse 
 
 
1) Imagens da capoeira do século XIX  
 
FERREIRA, Bruno Soares (UFRJ) 

 
O presente texto tem a proposta de realizar um rastreamento 
das primeiras imagens que foram produzidas com o objetivo 
de realizar a representação da prática da capoeira. Desse 
modo, esta investigação aborda os primeiros registros 
iconográficos que foram realizados no século XIX por 
estrangeiros que vieram ao Brasil Colonial em missões 
exploratórias. A partir dessas imagens, procuramos identificar 
algumas questões relacionadas às cidades coloniais 
brasileiras naquele contexto, assim como discorrer sobre a 
ocupação de espaços urbanos pelos sujeitos capoeiras e a 
resistência à escravidão como enunciados fundamentais 
dessa prática corporal que costuma ser descrita como uma 
mescla de luta, dança e jogo. É também nesse contexto que 
temos os primeiros registros do uso do berimbau, ainda não 
relacionado à prática da capoeira, por vendedores ambulantes 
negros, que anunciavam seus produtos através de 
performances musicais nas ruas das cidades.  
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Palavras-chave: Capoeira; Cidade; Espaço Urbano; 
Imagens.  
 
2) Os usos da fotografia pela imprensa 
 
BARCELOS, Janaina (UFMG) 
 
Este artigo propõe refletir sobre os usos da fotografia pela 
imprensa, desde o surgimento das primeiras imagens à 
contemporaneidade. Nossa proposta contempla as 
discussões sobre as relações entre a foto e o referente, que 
atrelam sua leitura à noção de testemunho, e as questões 
ligadas à noticiabilidade, 
as quais nos levam a verificar como temas relacionados ao 
lado trágico da existência humana foram ganhando espaço no 
fotojornalismo. Finalmente, traçamos um breve histórico dos 
usos da fotografia pela imprensa, mostrando as principais 
transformações ocorridas ao longo do tempo. Este trabalho é 
fruto da compilação de dois capítulos da dissertação de 
mestrado da autora, “Fotojornalismo: Dor e Sofrimento. 
Estudo de caso do World Press Photo of the Year 1955-2008”, 
apresentada em janeiro de 2010 à Universidade de Coimbra, 
Portugal, cujos resultados foram publicados na edição 
Primavera/Verão 2012 da revista portuguesa Media & 
Jornalismo. 
Palavras-chave: história do visual; fotografia; fotojornalismo; 
imprensa. 
 
3) Olhar fotográfico e jogos de visibilidade 
 
MACIEL, Jane (UFRJ) 

Este artigo pretende abordar a história da fotografia a partir da 
discussão sobre a constituição de um olhar fotográfico, que se 
relaciona com diferentes jogos de visibilidade inseridos na 
experiência visual moderna. Entendemos que a relação entre 
fotografia, exposição, visualidade e visibilidade vem se 
intensificar e se atualizar no contemporâneo e deste modo, 
pretendemos com esse artigo fazer um duplo movimento: 
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retomar questões referentes ao momento do aparecimento da 
tecnologia fotográfica para em seguida traçar algumas 
considerações sobre atualização destas problemáticas no 
cenário atual.  
Palavras-chave: fotografia; exposição; visualidade; 
visibilidade. 
 
4) Indústria fotográfica e fotografia do século XX ao XXI 
 
LIBÉRIO, Carolina Guerra (UFRJ) 
 
O presente artigo busca apresentar um percurso do 
desenvolvimento tecnológico do equipamento fotográfico ao 
longo do século XX, até a chegada da fotografia digital. O 
objetivo do trabalho é comentar as estratégias utilizadas pela 
industria da fotografia durante o século XX para fazer do 
aparelho fotográfico um bem de consumo rentável. Ao longo 
do artigo, estas estratégias são relacionadas ao processo de 
automação industrial que destaca-se no contexto social a 
partir da segunda metade do século, após a 2ª guerra 
mundial. A trajetória descrita no trabalho consiste em um 
resgate de anúncios publicitários, reportagens divulgando 
inovações tecnológicas e as mudanças tecnológicas do 
aparelho fotográfico em si. A conclusão do trabalho busca 
apontar para as associações existentes entre tecnologia e 
verdade e como estas passam a se relacionar na prática da 
fotográfica digital. O estudo uso como referência os trabalhos 
de história da fotografia de Beaumont Newhall (2002) e John 
Szarkowski (1989), a obra de Roy Armes sobre a tecnologia 
do vídeo (1999), tendo também como referencial teórico o 
trabalho de Arlindo Machado (2001). 
Palavras-chave: Fotografia, Automação, Tecnologia 
 
5) Apocalípticos e integrados que leram o Pato Donald: 
Álvaro de Moya e Moacy Cirne, os pioneiros da pesquisa 
em quadrinhos no Brasil 
 
LONDERO, Rodolfo Rorato (UEL) 
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O objetivo deste artigo é traçar um panorama dos estudos 
históricos e teóricos sobre quadrinhos realizados por dois 
autores brasileiros: Álvaro de Moya e Moacy Cirne. A escolha 
dos autores se deve principalmente ao pioneirismo de ambos. 
A orientação do panorama acompanha o desenvolvimento da 
pesquisa latino-americana em comunicação a partir dos anos 
1970, ou seja, quando os estudos sobre quadrinhos começam 
a se multiplicar no Brasil. Também destaca a presença de 
duas obras fundamentais nos estudos em questão: Para ler o 
Pato Donald (1971), de Armand Mattelart e Ariel Dorfman; e 
Apocalípticos e integrados (1964), de Umberto Eco. 
Palavras-chave: história da mídia visual; quadrinhos; Álvaro 
de Moya; Moacy Cirne. 
 
6) Apontamentos sobre materialidade e registro da 
memória no projeto Rio 365  
 
GAUZISKI, Débora; AMARO, Fausto (UFRJ) 
  
Neste artigo investigamos a relação da fotografia na 
construção da memória da cidade do Rio de Janeiro em dois 
momentos distintos: durante a modernização de Pereira 
Passos (início do século XX) e no Rio dos megaeventos 
(século XXI). Em ambos os períodos históricos, a cidade 
sofreu profundas transformações urbanísticas e a fotografia 
atua como agente nesse processo. Para explorar os cenários, 
trabalhamos com as imagens clicadas pelo fotógrafo oficial 
Augusto Malta e com aquelas produzidas por usuários do 
Instagram no contexto do projeto Rio 365. Por ser uma 
iniciativa aberta ao público, o Rio 365 lança um olhar sobre 
áreas pouco exploradas em documentações tradicionais, 
valorizando pontos excluídos, propositalmente em 
determinados momentos, pelas lentes oficiais. Esses dois 
cenários explicitam distintas materialidades da fotografia. Ao 
longo do artigo, nossa base teórica concentra-se em autores 
que trabalham ou tangenciam as questões da memória e da 
materialidade.  
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Palavras-chave: Fotografia, Memória, Materialidade, 
Instagram, Rio de Janeiro.  
 
     
7)  Narrativas Visuais: entre a informação e a arte 
 
GONÇALVES, Sandra Maria Lúcia Pereira (UFRGS) 
  
O texto apresentado se propõe como um relato de uma 
proposta de pesquisa na área da fotografia (Fabico/UFRGS, 
2013). Esta proposta de estudo se coloca na esteira teórica 
de pesquisa anteriormente desenvolvida (Por uma fotografia 
Menor no Fotojornalismo Diário Contemporâneo -2010-2013) 
e possui como objetivo geral refletir acerca da possibilidade 
da imagem fotográfica seriada poder se apresentar como uma 
narrativa visual (fotografia expressão), capaz de problematizar 
a informação visual para além de seu aspecto meramente 
documental e, desse modo, ser um espaço de 
experimentação da linguagem fotográfica. O fotolivro, com 
seu caráter ensaístico e autoral, é o suporte escolhido para a 
problematização das questões a serem propostas. A pesquisa 
possui um eixo de cunho histórico que irá abordar o 
desenrolar no tempo da fotografia documental (onde, se 
acredita, a expressão é mais livre) partindo de sua vertente 
mais clássica e chegando a sua face mais contemporânea 
(documental expandido). Portanto, o aspecto histórico, social 
e político dessa produção é objeto de observação na pesquisa 
que se inicia.  
Palavras-chave: Fotografia Expressão; Narrativa Visual; 
Fotolivro; Arte 
 
8)  História da Fotografia e do Fotojornalismo em Ponta 
Grossa, PR: um projeto de resgate  
 
SOUZA, Carlos Alberto de; JASPER, Aline; KALIBERDA, 
Andressa (UEPG) 
 
A história da fotografia está diretamente relacionada ao 
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desenvolvimento da tecnologia e à consolidação da profissão 
de fotógrafo. Da mesma forma, o fotojornalismo se 
desenvolve com base em „saltos‟ ou revoluções tecnológicas, 
como o início do uso da cor nos jornais e a transição entre 
fotografia analógica e digital. Considerando-se a importância 
da imagem, e em especial da fotografia, na construção de 
sentidos, estudar a história da fotografia e do fotojornalismo 
pode trazer contribuições valiosas para a compreensão da 
sociedade, especialmente em uma cidade de interior. Nesse 
sentido, o Projeto de Extensão Fotorreportagem UEPG 
desenvolve desde 2011 em Ponta Grossa, no Paraná, um 
trabalho de pesquisa e coleta de dados para resgatar a 
história dessas duas atividades na região. Ainda em processo, 
o projeto prevê entrevistas com fotógrafos e empresários da 
área, além da análise de jornais e de acervos fotográficos.  
Palavras-chave: história; fotografia; fotojornalismo; memória 
 
9) Experimentações com Phytotypes: resulados parciais 
  
BRÄCHER, Andréa (UFRGS) 

 
Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa 
“Experimentações com Phytotypes: cruzamentos entre 
fotografia e bioquímica”, que encontra-se em seu terceiro ano, 
na FABICO/UFRGS. Os Phytotypes são emulsões 
fotográficas que tem também como elementos sensíveis à luz 
pigmentos vegetais oriundos de flores, frutas e legumes. Este 
processo fotográfico histórico foi apresentado cientificamente 
pela primeira vez em 1842 por Sir John Herschel, e em 1845, 
por Mary Somerville. Procura-se através de seu estudo 
alargar os horizontes do fazer fotográfico através do conceito 
de Fotografia Expandida de Rubens Fernandes Júnior. A 
pesquisa, parte histórica, parte experimental já começa a 
apresentar resultados, descritos neste texto, como artigos, 
séries fotográficas e exposições.  
Palavras-chave: Processos Fotográficos Históricos; 
Fotografia; Phytotypes; Emulsões Fotossensíveis Vegetais. 
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10) As lentes de Vitória: cliques, fotografias e 4 décadas 
de história. 
 
CARIM, Maria Fernanda Lauret Mendes; ALVES, Gabriela 
Santos (UFES) 
 
A proposta desta pesquisa é a de dar destaque à importante 
relação entre fotografia e história, dando ênfase à 
comparação de Vitória em diferentes momentos de sua 
trajetória – dos anos 80 até a atualidade. Isso será feito a 
partir da visualização de seu crescimento e desenvolvimento 
através de registros fotográficos do período descrito. O foco 
dado à análise é a construção, o desenvolvimento e a 
configuração final da Terceira Ponte, que liga a capital do 
estado à cidade de Vila Velha, e que é uma das peças de 
desenvolvimento mais importantes da história da Ilha de 
Vitória. Além disso, também é foco da pesquisa buscar a 
importância dos cartões-postais para a recordação visual da 
cidade, mostrando esse material como prova do 
desenvolvimento da arquitetura e do processo de crescimento 
demográfico da capital. Resgatar essas mudanças é 
imprescindível para entendermos de que maneira a capital 
chegou à sua atual configuração e de que forma registros 
históricos como a fotografia podem nos ajudar nessa busca 
pela aliança entre um presente e um passado tão próximos 
que são ao serem traduzidos pelas fotos.  
Palavras-chave: Fotografia, história, Vitória-ES, Terceira 
Ponte, cartões-postais. 
 
Sessão 3 
 
Sala M1 
 
Dia 01/06 (sábado) 
 
9h às 12h 
 
Mesa 8 
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Mediador: Maria Cristina Brandão de Faria (UFJF) 
 
1) O subúrbio em Avenida Brasil: indícios de inovação na 
teledramaturgia brasileira 
 
FARIA, Paula Beatriz Domingos (UFJF) 
 
O presente trabalho tem como objetivo a análise da 
ambientação da telenovela “Avenida Brasil” enquanto produto 
televisivo de massa representante da teledramaturgia atual. 
Para tanto, parte-se das considerações a respeito da relação 
entre televisão e sociedade para se falar mais 
especificamente sobre as telenovelas. A recente trama de 
João Emanuel Carneiro tem sido tratada como inovadora por 
se ambientar - em consequência das mudanças da sociedade 
brasileira - num bairro fictício da Zona Norte carioca. E é este 
bairro, o Divino, que ganha atenção neste estudo, com 
destaque para as personalidades de seus habitantes e para 
os deslocamentos entre este local e a Zona Sul carioca 
ocorridos durante a trama. Levando em consideração a 
persistência por muitos anos da chamada "cultura Zona Sul" 
na teledramaturgia brasileira, objetivamos verificar a 
existência de possíveis mudanças ou inovações manifestadas 
no desenvolvimento da telenovela em questão.  
Palavras-chave: História da mídia audiovisual; Televisão; 
sociedade; telenovela; Avenida Brasil.  
 
2) “O outro” no sofá da sala: análise do programa 
“Passagem para...” 
 
ABIAHY, Ana Carolina de Araújo (IFPB) 
 
Esse texto propõe uma análise do programa televisivo 
“Passagem para...”, de autoria de Luís Nachbin exibido no 
canal Futura, e que se centra em narrativas de viagens, 
focando nas trocas interculturais. Com base nos conceitos 
acerca de narcisismo alteridade, discutimos os processos de 



209 

 

identificação que são construídos através do discurso 
audiovisual presente nesses episódios. O programa é uma 
janela para observar as estratégias de mediação cultural e os 
estereótipos nesse universo da imagem. A situação da 
viagem e de seu relato pessoal também são analisadas como 
modos de desestabilizar as posições essencialistas dos 
sujeitos em torno de sua cultura e daquelas ditas 
estrangeiras. Entre os autores que nos ajudam nesse 
percurso, destacamos Hall, Sodré e Bhabha. Acreditamos que 
o programa é um exemplo diferenciado das formas de se 
abordar a diversidade cultural na mídia televisiva e, 
analisando a sua estrutura e formato, queremos refletir acerca 
das questões de representação nacional. Pretendemos 
debater de que forma esse programa exercita um novo modo 
mais descontraído de se aproximar de personagens e 
localidades, sem o tom de tornar exótico o retratado, tão 
comum nas narrativas televisivas tradicionais. De acordo com 
as propostas do GT, o programa foca uma iniciativa que pode 
ser considerada pioneira e em consonância com as novas 
tentativas de renovação da televisão brasileira, a partir da 
personalização evidenciada nas atrações trazidas pelos 
canais de assinatura. 
Palavras-chave: narrativas televisivas; representação; 
alteridade 
 
3) Salve Job: Um estudo sobre a telenovela e a 
convergência midiática 
 
MENDES, Thaynan (Unesa/ UCM); GONÇALVES, Márcio 
(UFRJ/IBICT-RJ) 
 
Analisa como o conceito tradicional de comunicação de 
massa está sendo adaptado à realidade atual na qual o 
telespectador tem a possibilidade de interagir e interferir na 
narrativa das obras produzidas neste contexto. Examina como 
a convergência das mídias está inserida nos meios de 
comunicação midiáticos de massa. O objeto de estudo deste 
trabalho é a página do Facebook intitulada Salve Job. Esta foi 
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criada por uma telespectadora a partir da telenovela Salve 
Jorge. Com humor e sátira a página relaciona personagens da 
telenovela e a própria trama ao cotidiano dos publicitários e 
demais profissionais deste setor. Através da análise de textos 
e imagens nesta mídia social, precedido pela história da 
telenovela e pesquisas teóricas, o artigo averigua a 
transformação nos hábitos dos telespectadores, que hoje têm 
a possibilidade de interagir no processo, possibilitado pela 
união de diferentes mídias, que por sua vez, atendem melhor 
às expectativas de consumo da informação pelo 
público. 
Palavras-chave: Convergência midiática, mídias sociais, 
telenovela. 
 
4) Vestígios de experiência e criação na audiovisualidade 
contemporânea: As práticas significantes de Abelardo 
Barbosa, o Chacrinha  
 
D’ABREU, Patrícia (UFF/UFRRJ); ESTEVÃO, Andréa 
(UFRJ/Unesa)  

 
Este trabalho aborda as mudanças na estrutura de produção 
e consumo televisivo tendo em vista questões sobre a 
identidade cultural e o futuro do audiovisual no Brasil. Nesse 
sentido, é uma proposta de investigação que busca histórias 
que podem ser construídas a partir dos modos de acesso à 
audiovisualidade oferecidos pela Web 2.0 e engendradas a 
partir de estéticas e poéticas da televisão brasileira, em 
especial as historicamente marcadas a partir da veiculação 
dos programas televisivos de Abelardo Barbosa. Para isso, 
aborda as ideias de narrativa televisual, práticas significantes 
da televisão, ethos televisivo e vestígios de práticas 
concernentes à cultura de massa marcada pelo grotesco. 
Como objetivo principal deste trabalho está a tentativa de 
iniciar a consolidação de fundamentos que permitam apontar 
uma sistematização de observação e coleta de formas de 
representação que, através da performance televisual, deem 
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a ver o surgimentos de novas formas de narratividade –em 
especial aquelas que atrelem imagem técnica e experiência.  
Palavras-chave: 1. audiovisual; 2. história; 3. Chacrinha; 
4.experiência; 5. narrativa. 
 
5) O rádio invade a tela: Elis Regina e o musical de 
auditório O Fino da Bossa 
 
LOPES, Andrea M. Vizzotto Alcântara (UFRJ) 

 
Nesta comunicação, proponho a discussão do cruzamento de 
referências musicais na interpretação de Elis Regina, que 
iniciou sua carreira profissional no rádio em Porto Alegre, e 
tornou-se um fenômeno de massas na televisão, uma artista 
de grande popularidade, em São Paulo, com o musical O Fino 
da Bossa. Além da influência do rádio como modelo de 
programação para a televisão em seus primórdios, considero 
também a escuta radiofônica de Elis e as suas posteriores 
reelaborações musicais em meados da década de 1960, bem 
como o mercado de trabalho para o músico profissional, no 
qual a cantora procurava se inserir. 
Palavras-chave: TV Record; anos 1960; canção popular; 
performance vocal 
 
 
6) Provocações: os dois lados de uma história e de um 
entrevistado 
 
RODRIGUES, Felipe Reis; MUSSE, Christina Ferraz (UFJF) 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar as principais 
diferenciações entre os programas do gênero talk show, que 
se encontram na categoria do entretenimento e apresentam 
formatos célebres no mundo todo, influenciados pela televisão 
norte-americana. Para exemplificar essas hibridações dessas 
atrações, será feito um estudo acerca do programa 
Provocações, da TV Cultura, passando por um 
acompanhamento da história do programa, assim como a sua 
forma de abordagem, dependente da figura emblemática do 
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seu apresentador e da forma como a ambientação é feita, 
além disso, analisando a sua proposta, que apresenta 
elementos distintos dos programas mais conhecidos do 
gênero, na televisão brasileira. 
Palavras-chave: História; talk show; Provocações; Entrevista. 
 
 
7) Há alguma inovação na repetição? A leitura de seriados 
na pós-modernidade  
 
THIMÓTEO, Lucas Gomes (Unicentro/PR); TEIXEIRA, Níncia 
Cecília Ribas Borges (Unicentro/PR) 
 
Os seriados televisivos passaram a ter um estigma de 
tipologia da repetição. Sob um olhar da estética moderna, 
esse gênero acaba por ser excluído das categorias 
enquadradas como artísticas, justamente pela sua 
característica de repetição em sua estrutura. Apesar dessa 
vertente considerar o seriado como sendo algo sempre igual 
em seu esquema, podemos analisá-lo sob o olhar daquele 
que Umberto Eco chama de leitor de segundo nível e, a partir 
disso, perguntar-se como esse leitor/telespectador do início 
do século, com sua identidade fragmentada e descentrada, 
como sugere Stuart Hall – um sujeito pós-moderno, vê os 
seriados televisivos. E como as próprias narrativas dessas 
produções acabam se comportando diante de um mundo 
repleto de meios de comunicação, dispersando e 
fragmentando sua própria história, adotando uma 
característica transmidiática.  
Palavras-chave: ficção seriada; transmídia; pós-
modernidade; identidade.  
 
 
Sala M2 
 
Dia 01/06 (sábado) 
 
9h às 12h 
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Mesa 9 
 
Mediador: Ana Paula Goulart Pereira (UFRJ) 
 
1) Efeitos Visuais e uma arqueologia cinematográfica 
 
PETRY, Daniel (UNISINOS) 
 
O presente artigo é um recorte da dissertação resultante de 
uma pesquisa sobre a relação dos efeitos visuais com o 
cinema comercial contemporâneo. Neste texto são expostas 
as ideias de arqueologia das mídias as quais o trabalho se 
filia assim como o esclarecimento do conceito de efeitos 
visuais. Para tratar de arqueologias das mídias são 
trabalhados os textos de Zielinski e Manovich, já para a 
conceituação de efeitos visuais os de Persic, Mitchel e 
Tietzmann. Procuramos entender a relação das técnicas 
utilizadas para a criação de efeitos visuais tanto em filmes que 
possuem na sua realização técnicas digitais (aqui 
representados por Forrest Gump, 1992, de Robert Zemeckis) 
como por filmes com processos completamente analógicos 
(como Un Homme de Têtes, 1898, de Gorge Méliès), 
percebendo que as técnicas são fundamentalmente iguais, 
tendo como diferença somente a precisão e os procedimentos 
técnicos e technés utilizados. Esta capacidade de reconhecer 
a relação entre os audiovisuais é parte fundamental do 
desenvolvimento de uma arqueologia da mídia 
cinematográfica. 
Palavras-chave: Efeitos Visuais, Cinema, Audiovisual, 
Software 
 
2) Intermitência e fulgurância: a imagem no vídeo e a 
figura do vaga-lume  
 
ALVES, Mírian Sousa. (UFOP) 
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A partir de uma reflexão elucidada pela análise do filme 
Mutum (BRA, 2007), dirigido por Sandra Kogut, este artigo 
visa resgatar e sistematizar parte da produção anterior dessa 
cineasta em vídeo, localizando-a no cenário da história do 
vídeo no Brasil. O objetivo é investigar possíveis pontos de 
encontro entre a reflexão sobre o vídeo e estudos teóricos 
realizados em outros campos do conhecimento. Mais que 
elucidar aspectos técnicos, a investigação sobre a natureza 
da imagem videográfica, proposta pelo professor e 
pesquisador Arlindo Machado, toca questões artístico-teóricas 
do campo literário, que aqui serão investigadas. Como ponto 
luminoso que percorre continuamente a tela, a imagem 
videográfica coloca-se como uma forma de escrita, capaz de 
resistir à fixidez da imagem e elucidar importantes aspectos 
do pensamento contemporâneo. Dessa forma a reflexão 
sobre o vídeo elucida aspectos do pensamento filosófico, 
abrindo mais uma vez o campo da Comunicação como área 
de conhecimento transdisciplinar. 
Palavras-chave: vídeo – Sandra Kogut - cinema de poesia 
– Guimarães Rosa 
 
3) O cinema “além da arte” em “Nitrobenzol & Black 
Linoleum”, de Hélio Oiticica 
 
QUEIROZ, Beatriz (UFRJ) 
 
O presente artigo busca discutir as imbricações entre arte e 
cinema, muitas vezes negligenciada na grande História do 
Audiovisual. Optamos por investigar contribuições e 
proposições do artista brasileiro Hélio Oiticica (1937-1980) 
interessadas na desconstrução do padrão narrativo clássico 
do cinema, resgatando o roteiro da experiência-cinema 
“Nitrobenzol & Black Linoleum”, escrito pelo artista em 
Londres de 1969. Este “plano de filme”, que ainda não 
recebeu um olhar atencioso por parte dos pesquisadores da 
arte ou do cinema, não chegou a sair do papel. Entretanto, 
demonstraremos que tal proposta já apontava muitas das 
questões, posições, descobertas e invenções que o artista só 
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concretizará na realização de seus primeiros “filmes” na 
década de 1970 em Nova Iorque, como a noção de 
“nãonarração” e a recusa à representação.  
Palavras-chave: Hélio Oiticica, cinema, experiência, 
nãonarração, “Nitrobenzol & Black Linoleum” 
 
4) O Cinema dos Primórdios como texto sobre o mundo: 
o que esse cinema revela sobre o momento da sua 
instituição e prefigura do ciberespaço   
 
SAVERNINI, Erika (UFJF) 
 
Desde seu nascimento, o cinema participa da construção de 
novas relações espácio-temporais do homem no mundo. A 
fragmentação e a aceleração do mundo, assim como a 
subjetivação da percepção, chegaram a um ponto crucial na 
modernidade, especificamente na passagem do século XIX 
para o XX, coincidindo com a invenção dos aparelhos de 
captura e exibição de imagens em movimento. Nesse 
momento, formas de narrativa e entretenimento passaram a 
organizar a experiência do mundo para o homem, 
transformando-o, então, em espectador e consumidor de 
produtos, mas também do mundo. O cinema é apontado 
recorrentemente como sintetizador desse estado de coisas, 
talvez pelo fato de seu nascimento estar condicionado à vida 
moderna. Defende-se que, além disso, as relações entre o 
homem e o mundo, mediadas pelo cinema, prepararam o 
projeto digital, a utopia definitiva: o sonho de migração do 
homem (sua mente e simulacro do corpo) para um lugar ideal.  
Palavras-chave: Primórdios do cinema; Modernidade; 
Ciberespaço. 
 
5) O Vampiro Imortal Camaleônico: um estudo das 
representações de “Drácula” ao longo da história do 
cinema  
 
GARCIA, Yuri (UERJ) 
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O presente artigo pretende analisar a relação entre literatura e 
cinema e algumas de suas respectivas transposições, 
destacando mudanças decorrentes dessas adaptações que 
possam ser pertinentes ao diálogo entre as mídias citadas. 
Dentre as diversas relações intermidiáticas bem sucedidas, 
podemos destacar a obra “Drácula” de Bram Stoker como 
uma das mais emblemáticas. Um interessante aspecto da 
relação entre o livro e os filmes é a forma como a imagem do 
vampiro mudou ao longo do tempo. Em versões que o 
retratam como um monstro, um sedutor, ou até mesmo um 
ente histórico, a figura “draculiana" pode ser encarada de 
diversas formas e, frequentemente, é confundida com a do 
vampiro, a qual podemos entender como uma designação 
geral. O recorte audiovisual promovido não procura ser uma 
lista definitiva, é apenas um referencial útil e sucinto para 
determinadas articulações.  
Palavras-chave: cinema; Drácula; vampiro; transposições 
midiáticas. 
 
6) As cores do terror: a fotografia do “O Gabinete do 
Doutor Caligari” 
 
José Benedito DONADON-LEAL; Tácito Yuri Dutra CHIMATO; 
Samuel Perpétuo RODRIGUES (UFOP) 
 
O presente artigo é uma análise da fotografia e da estética do 
filme O Escritório do Dr. Caligari, um dos principais filmes do 
expressionismo alemão. Procuramos analisar e entender suas 
principais características, usando como objeto de análise a 
imagem e a fotografia do filme em geral. Utilizamos como 
base alguns teóricos e estudiosos do movimento 
expressionista, fazendo também uma análise do contexto 
social da época e como ela influenciou em toda montagem 
cinematográfica da obra. 
Palavras Chaves: Expressionismo alemão; fotografia; 
cenário; subjetividade. 
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7) Transformações Perceptivas e novas mídias: A 
presença do Neobarroco no filme ExIsto 
 
MENDES, Maria Cristina (UTP/PR) 
 
O cinema contemporâneo, ao lançar mão dos recursos 
tecnológicos, é uma profícua fonte para o estudo de novos 
tipos de imagem da arte. O filme ExIsto (Cao Guimarães, 
2010) é uma livre adaptação do livro Catatau (Paulo Leminski, 
1975). Esta ficcional recriação cinematográfica da vinda de 
Descartes ao Brasil durante a colonização holandesa se 
estrutura a partir de imagens que remetem aos estilos 
artísticos do Renascimento e do Barroco. Na impossibilidade 
de se manter a lógica cartesiana no calor dos trópicos, ExIsto 
convoca à reflexão sobre a produção artística contemporânea, 
na qual a definição de categorias se complexifica e a 
valorização do chamado estilo Neobarroco se faz presente. 
Neste artigo, são apontados dois fragmentos do filme onde as 
novas tecnologias se destacam, com o intuito de identificar e 
percebê-los em sua qualidade de arte. O primeiro 
homenageia a montagem cinematográfica num procedimento 
que enfatiza o caráter de opacidade do cinema; o segundo 
cria uma espécie de clipoema a partir do legado das 
pesquisas de arte e tecnologia, num processo de abstração 
das imagens. 
Palavras-chave: Cinema brasileiro contemporâneo; ExIsto; 
Neobarroco; novas mídias.  
 
Sala M3 
 
Dia 01/06 (sábado) 
 
9h às 12h 
 
Mesa 10 
 
Mediador: Gabriela Borges (UFJF) 
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1) Do nascimento de Vênus à arte feminista após 1968: 
um percurso histórico das representações visuais do 
corpo feminino 
 
BARRETO, Nayara Matos (UFF) 
 
Reconhecendo a pintura como veículo de significação e 
comunicação visual, é possível pensar as imagens da arte e 
da mídia influenciando na construção de um imaginário do 
corpo feminino? É lançando esse questionamento que o 
presente artigo tem como foco central resgatar um percurso 
histórico das representações visuais do corpo da mulher. O 
trabalho busca discutir questões relevantes sobre a 
idealização do corpo feminino, construção de padrões 
estéticos corporais – e uma possível resistência a esses 
padrões - tendo como ponto de partida a obra O nascimento 
de Vênus, de Sandro Botticelli e seus desdobramentos. 
Pretende-se percorrer aspectos históricos e sociais que irão 
desde as produções de imagens da arte clássica e moderna 
às inauditas e engajadas formas de representar o corpo da 
mulher na arte feminista após 1968. A partir de tal percurso 
histórico, reconheceremos a influência das obras pictóricas 
clássicas para a consolidação de alguns padrões corporais e 
comportamentais para as mulheres e a arte feminista como 
uma arena que viria questionar e desconstruir, através de 
imagens, os 
aprisionamentos estéticos que emergem com esses padrões. 
Palavras-chave: representações visuais; corpo feminino; arte 
feminista; mídia 
 
2) Análise da ruptura da submissão feminina no cinema 
da década de cinquenta, incorporadas nas personagens 
de Marilyn Monroe 
 
SANTOS, Tássio; FERREIRA, Maria de Fátima (UFRB) 
 
O papel midiático nas décadas de 50 e 60 não era meramente 
o de entreter uma burguesia conformista pertencente ao 
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mundo social pós-guerra. A revolução eletrônica contemplou a 
mídia com um forte poder de formação cultural e subjetivo, 
como a influência que exercia nos padrões cotidianos das 
populações urbanas e a produção intensa de 
questionamentos sobre a feminilidade em função do 
doméstico. Portanto, o presente trabalho propõe resgatar a 
importância dos meios de comunicação preocupados em 
transmitir o comportamento dos jovens não-conformistas de 
diversas idades. Essa pesquisa é uma análise da ruptura da 
submissão feminina no cinema americano, a partir do novo 
foco que a mulher ganha nas representações 
cinematográficas. Será analisado a postura, comportamento e 
aparência das personagens representadas pela atriz Marilyn 
Monroe, seu pioneirismo em comunicar a sensualidade 
feminina na mídia e sua inserção no mundo que antes era 
considerado dos homens. Foi possível perceber que o 
protagonismo de Marilyn Monroe, além de inspirar a 
sociedade em outros campos, reforçou a discussão sobre o 
“ser mulher” na época.  
Palavra-chave: Mídia; cinema; feminismo; Marilyn Monroe 
 
3) SENSUALIDADE ETÍLICA: o estereótipo da mulher 
devassa na propaganda de cerveja 
 
MOMO, Maria Vitória Galvan; FRANCO, Carlos Fernando 
Martins (UFT) 
 
O presente trabalho visa analisar a maneira como a mulher é 
comparada ao produto, nesse caso a cerveja Devassa, nas 
propagandas publicitárias. Utilizando conceitos como 
publicidade, persuasão, marketing e estereótipo, traça-se 
considerações da forma como são usados os recursos e 
objetos persuasivos na consumação dos produtos. Assim, a 
propaganda “travesseiros” da cerveja Devassa é utilizada 
como exemplo demonstrativo de que a imagem do produto 
vendido é relacionada diretamente à figura feminina. Além de 
compreender como se dá essa comparação entre a mulher 
produto através da análise dos planos da propaganda, tenta-
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se demonstrar se isso se dá de forma negativa ou positiva 
para a mulher. Com isso, o trabalho abrange diferentes 
formas persuasivas utilizadas pelas propagandas como o 
recurso mais presente e visível da cervejaria Schincariol, que 
é o apelo sexual transmitido através da mulher-objeto que se 
confunde, em diversas ocasiões, com a própria cerveja 
Devassa.  
Palavras Chave: Mulher; Propaganda; Consumo; Devassa 
 
 
4) A formação de identidades culturais nos comerciais de 
cerveja 
 
CONCEIÇÃO, Júlio César Rocha (UFJF) 
 
O presente estudo tem como objetivo identificar o diálogo 
estabelecido entre o espetáculo da publicidade e a identidade 
cultural, a partir de uma análise comunicacional dos 
comerciais brasileiros de cerveja. Comparar filmes 
publicitários da cerveja “Brahma Chopp”, com o intuito de 
analisar quais fatores são capazes de influenciar a identidade 
cultural do público, mediante a recepção deste conteúdo. Os 
comerciais a analisar serão: um vídeode 1991, no qual os 
protagonistas são Tom Jobim e Vinícius de Moraes,e 
outro,recente,da mesma empresa que mostra Ronaldo 
“Fenômeno” interpretando o chefe do “Aeroporto”. O foco 
principal do estudo em andamento é a identificação do povo 
brasileiro com suas referências culturais como: samba e 
futebol.Esta questão leva a uma reflexão sobre o conjunto de 
valores que sustentam nossa sociedade e sobre a relação 
que fundamenta a identidade cultural em um país tão 
diversificado. 
Palavras-chave:Audiovisual, Publicidade; Espetáculo; 
Identidade Cultural. 
 
 
5) HERANÇA CULTURAL E LINGUAGEM EM “VIDA 
MARIA” 
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MASIERO, Cláudia Gisele; SILVA, Cristina Ennes da 
(FEEVALE) 
 
Este estudo tem por objetivo analisar o curta intitulado “Vida 
Maria”, compreendido como produto cultural, quanto às 
questões de herança cultural e linguagem, recorrendo 
principalmente a autores como Laraia (2001) e Cavalli – 
Sforza (2003). Pretende-se verificar de que modo se dá o 
processo de transmissão cultural mostrado na narrativa 
fílmica e a importância da linguagem para esse processo. 
Também se procura refletir sobre o próprio filme enquanto 
prática social,      crítico e propagador de uma cultura 
brasileira. Percebe-se por fim que a herança cultural que se 
recebe dos antepassados é importante e eficiente para a 
nossa vida em sociedade e é graças a ela que se consegue 
viver no coletivo e que o conhecimento de mantém a salvo. 
Palavras-chave: Herança Cultural; Linguagem; Cinema. 
 
6)  O “Office of the Coordinator of Inter-American Affairs” 
entra em cena: novas abordagens para uma Política de 
Boa Vizinhança 
 
MACEDO, Káritha Bernardo de (UDESC) 
 
Este artigo tem como objetivo, tecer algumas considerações 
acerca da transição do modelo intervencionista 
estadunidense, para uma abordagem pautada pelo 
imperialismo cultural no contexto da Política da Boa 
Vizinhança, analisando a atuação do Office of the Coordinator 
of Inter-American Affairs-OCIAA, particularmente da Divisão 
de Cinema e da imagem de Carmen Miranda. A hipótese é 
que o cinema foi utilizado como veículo de um sistema de 
representações, que legitimava a postura dos EstadosUnidos 
sobre a América Latina. Os principais autores que norteiam a 
pesquisa são Bryce Wood (1967),Gerson Moura (1986), Lars 
Schoultz (2000) e Antônio Pedro Tota (2005). Em conclusão, 
Os filmes atuavam junto com uma política pedagógica e 
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disciplinadora, de heterogeneização de valores dentro e fora 
do território estadunidense, privilegiando os interesses 
políticos e industriais dos Estados Unidos. 
Palavras-chave: Política da Boa Vizinhança; OCIAA; cinema; 
Carmen Miranda. 
 
7) Título: Merchandising – entretenimento e consumo de 
mãos dadas para fazer sua cabeça 
 
PONTES, Débora Fajardo (UFJF) 
 
O merchandising é um tema intrigante que tem chamado a 
atenção de diferentes áreas do conhecimento, entre elas o 
direito e a sociologia. A sua presença cada vez maior nas 
telenovelas brasileiras merece ser foco também nas 
investigações específicas da Comunicação. Traçamos um 
resumo da sua história no Brasil e dos meandros como são 
incluídos nas tramas, além de fazer considerações sobre a 
participação nos lucros de todos os envolvidos nas cenas, 
além das diferentes modalidades em que se constitui. O 
merchadising social, por exemplo, que não traz dividendos 
financeiros, mas tem sido usado de forma recorrente em 
nosso País. O perfil das personagens escolhidas para a 
exibição de produtos e marcas é outro quesito que merece 
atenção.Hoje, não só mocinhos (as), mas também vilões(ãs) 
têm seus objetos desejados por uma grande público, que 
provavelmente se identifica mais com personagens híbridas – 
nem tão más nem tão boas, mais comuns nas telas. 
A grande questão que muitos estudiosos colocam é até onde 
o telespectador/consumidor tem consciência sobre como está 
sendo induzido ao consumo na hora do seu entreteniento 
Palavras-chave: merchandising; consumo; social; temas; 
atualidade 
 
8) Convencimento e emoção: a força da imagem-
propaganda no movimento constitucionalista de 1932 
 
OLIVEIRA JÚNIOR, Antônio R. (UFF) 
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O presente estudo tem por objetivo apresentar os resultados 
preliminares de uma pesquisa sobre as formas de 
comunicação no Movimento Constitucionalista de 1932 e 
pretende contribuir para as reflexões sobre as representações 
dos imaginários sociais produzidos naquele evento 
civil/militar. Em especial, pretende analisar as imagens-
propagandas e as estratégias de ação expressiva elaborada 
pelos grupos opositores ao Governo Provisório de Getúlio 
Vargas através de seus cartazes de propaganda, produzidos 
durante o movimento. 
Palavras-chave: movimento constitucionalista de 1932; 
representação visual; imagem-propaganda 
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Grupo de Trabalho: História da Mídia Alternativa 
 
 
Coordenação: Karina JanzWoitowicz 
 
Sessão 1 
 
Sala C3 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) – 08h30 à 12h30 
 
Mesa 1 
8h30 às 10h30 
 
Tema: Mídia alternativa em tempos de ditadura 
 
1) Panorama da mídia alternativa no Brasil e na América 
Latina 
 
Vivian de Oliveira Neves Fernandes (USP) 
 
Através da recuperação de alguns elementos conceituais e da 
trajetória de experiências midiáticas alternativas, este artigo 
busca trazer um panorama histórico da comunicação contra-
hegemônica no Brasil e na América Latina. Com isto, este 
trabalho pretende, além do debate conceitual, trazer luz ao 
tema com um viés de historicidade, abordando os contextos 
político-sociais e as experiências que marcam períodos da 
prática de comunicação alternativa. São trazidos exemplos de 
meios alternativos impressos, de agências de notícias, rádio e 
televisão para compor esse panorama histórico. Para tanto, 
são utilizados autores brasileiros e de outros países latino-
americanos. A base teórica principal parte do conceito de 
contra-hegemonia, formulado a partir do pensamento do 
marxista Antonio Gramsci, para caracterizar a mídia 
alternativa e eleger entre as experiências de comunicação as 
que dialoguem com essa formulação.  



225 

 

Palavras-chave: Mídia alternativa; Jornalismo; América 
Latina. 
 
2) De Fato: jornal construído entre um sonho e a amarga 
realidade 
 
Cândida Emília Borges Lemos e Magda de Lima Santiago 
(UNA/MG) 
 
O jornal De Fato circulou em Belo Horizonte entre janeiro de 
1976 a outubro de 1978, com 27 edições. O alternativo 
mineiro surge em consonância ao florescer da sociedade civil, 
em especial das camadas médias e do movimento sindical 
operário, que reivindicava a democracia, os direitos civis e a 
anistia aos presos, exilados e banidos pelo regime ditatorial, 
entre outros temas, no governo Geisel (1974- 1979). De Fato, 
em seu nascedouro, ia além das abordagens políticas strictu 
sensu, pois abordava temáticas sociais e culturais amplas, 
como os direitos das mulheres e dos homossexuais, como os 
debates sobre o universo das artes, tais como teatro e 
literatura. A publicação não foi submetida à censura prévia, 
como outras publicações no período, porém, não foi imune às 
intimidações e às ameaças do regime e seus braços 
subterrâneos de repressão. O acervo completo da publicação 
foi digitalizado e, desde 2012, encontra-se disponível na web. 
Além da apresentação do contexto da época e da história do 
jornal, este artigo traz a análise do discurso dos editoriais de 
duas edições do De Fato.  
Palavras-chave: história da imprensa; imprensa alternativa; 
regime militar; análise do discurso. 
 
3) Jornalismo em letra e traço: Henfil e os processos de 
conscientização política no Brasil 
 
Hila Rodrigues e Jamylle Mol (UFOP) 
 
Este artigo tem como objetivo demonstrar a influência da 
atuação do cartunista e jornalista Henrique de Souza Filho, o 
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Henfil, na construção da realidade brasileira das décadas de 
1970 e 1980. Para isso, analisam-se os textos das Cartas da 
Mãe e as histórias em quadrinhos de alguns dos seus 
principais personagens: Graúna, Zeferino e Bode Orelana, de 
a Turma da Caatinga; e os fradinhos Baixime Cumprido. A 
proposta é identificar de que forma o trabalho de Henfil 
denunciou parâmetros específicos da realidade brasileira em 
tempos de regime militar, interferindo na percepção que os 
leitores fizeram desse contexto e cobrando atitudes do poder 
público. A partir disso, analisa-se o potencial do jornalismo 
como instrumento de conscientização política e do profissional 
da imprensa como um agente capaz de alterar cenários e 
provocar debates. Reflete-se, ainda, sobre as narrativas 
construídas a partir das histórias em quadrinhos e cartuns, 
identificando as características e possibilidades desse gênero 
jornalístico opinativo.  
Palavras-chave: Jornalismo Opinativo; Narrativas; Política; 
Humor; Engajamento. 
 
4) A aldeia global e a contracultura: os meios tradicionais 
e alternativos de comunicação e a experiência histórica 
dos anos sessenta e setenta 
 
Leon Kaminski (UFOP) 
 
Os jovens das décadas de 1960 e 1970 vivenciaram uma 
experiência histórica que estava ligada a uma série de 
transformações culturais e comunicacionais. Conjuntamente 
com o desenvolvimento e expansão dos meios de 
comunicação ocorria uma revolução nos costumes. A 
apropriação das representações das juventudes 
contestadoras veiculadas pela grande mídia e pela indústria 
cultural e de suas técnicas permitiria o surgimento de uma 
série de meios alternativos de comunicação e expressão 
artística. Estes, apesar de não possuírem os mesmos 
recursos financeiros para produção e distribuição, tiveram um 
importante papel para a circulação da expressão contestadora 
dos jovens do período. A produção e circulação de mídias 
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alternativas estava ligada com outros elementos da 
experiência histórica daquele momento, como a tendência ao 
gregário e a prática da viagem. Buscaremos demonstrar, ao 
longo deste trabalho, não somente a relação da chamada 
contracultura com as mídias alternativas, mas elementos da 
experiência histórica daqueles jovens com as diferentes 
propostas de comunicação, as tradicionais e hegemônicas e 
as alternativas. 
Palavras-chave: mídia alternativa; contracultura; circulação 
cultural; experiência histórica. 
 
5) Cartografias de resistência nos jornais Gramma e 
Chapada do Corisco na década de 1970 em Teresina-PI 
 
Marcela Reis (UFPI) 
 
O presente artigo analisa a atuação dos jornais alternativos 
Gramma e Chapada do Corisco, durante o período da 
ditadura militar brasileira, especificamente década de 1970, 
em Teresina-PI. Para isso a pesquisa faz uma abordagem 
teórico-conceitual quanto aos caminhos a serem trilhados nas 
pesquisas sobre história do jornalismo, fazendo brevemente 
uma discussão sobre a relação historia e comunicação, e em 
seguidas as táticas propostas pela operação historiográfica de 
Certeau. No tópico seguinte, discute o movimento do 
jornalismo alternativo local com os jornais Gramma e 
Chapada do Corisco. Por último analisam-se as cartografias 
de resistência presentes nas superfícies textuais e visuais dos 
jornais, analisados pela ótica da Analise de Discursos. Dentre 
os resultados parciais, já se configura um breve perfil de cada 
jornal e como eles constroem discursivamente a ideia de 
resistência.  
Palavras-chave: história; comunicação; jornalismo 
alternativo; ditadura militar. 
 
6) Jornal Alvorada: registro e história das lutas do povo 
do Araguaia em tempos de ditadura 
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Marluce Scaloppe (UFMT) 
 
O texto faz parte da dissertação de mestrado que recuperou a 
trajetória do jornal Alvorada, editado há mais de 40 anos pela 
Prelazia de São Félix do Araguaia, localizada no noroeste do 
Estado de Mato Grosso. A pesquisa privilegiou o período de 
1970 a 1984, buscando verificar de que forma o periódico 
contribuiu para a Prelazia de São Félix fosse considerada 
uma das mais combativas igrejas do país, no período da 
ditadura militar no Brasil. Através de fontes impressas, foi 
realizada uma análise do conteúdo publicado e através das 
fontes orais, foram recuperadas as condições de produção do 
jornal. Na pesquisa também tratamos dos efeitos produzidos 
pelo jornal e as formas de apropriação das mensagens pela 
população de um lugar “distante”, “isolado” e conhecido 
regionalmente como “vale dos esquecidos”. 
Palavras-chave:Imprensa e ditadura; Jornal Alvorada; 
Imprensa alternativa. 
 
7) À margem da mídia: a Comunicação Popular no Brasil 
durante o processo constituinte de 1981 
 
Mariana Barbosa (UFG) 
 
O período e tema que será abordado neste trabalho diz 
respeito à como foi veiculado na Comunicação Popular o 
debate e o processo constituinte de formulação da 
Constituição de 1988 no Brasil, que se iniciou em 1977 na 
ocasião do início da distensão e abertura política lenta e 
gradual da Ditadura Militar à Nova República. Portanto, 
definimos como recorte temporal o período de 1977 a 1988, 
em outra palavras, do lançamento do Pacote de Abril e início 
dos debates sobre a Constituinte à promulgação da 
Constituição em 05 de outubro de 1988. Dentro da correlação 
de forças neste momento estudado, e tendo como mecanismo 
de controle empreendido pela burguesia amparada pelos 
militares, a constituição de um Congresso Constituinte, que 
também contribuiu para a despolitização do processo, coube 
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aos movimentos sociais e partidos de esquerda garantir uma 
maior politização e participação nesse processo, e isso foi 
feito através da Comunicação e Imprensa Popular, onde 
puderam empreender um amplo esforço contra-hegemônico 
dentro do processo Constituinte, o que possibilitou algumas 
vitórias e a incorporação de alguns direitos sociais na 
Constituição, demonstrando - segundo as formulações de 
Gramsci utilizadas neste trabalho - o claro caráter educativo, 
de formação e atuação partidária deste tipo de Comunicação.  
Palavras-chave: Comunicação Popular. Movimentos Sociais. 
Constituição de 1988. 
 
Mesa 2 
10h30 às 12h30 
 
Tema: Lutas sociais pela mídia 
 
1) Rede Somos Todos Lúcio Flávio Pinto: Rebeldia e 
ativismo político amazônico na web 
 
Célia Regina Trindade Chagas Amorim (UFPA)  
 
Este artigo analisa a formação de uma rede alternativa criada 
em 2012 na web em solidariedade ao jornalista e sociólogo 
Lúcio Flávio Pinto, editor do Jornal Pessoal. A hipótese desta 
comunicação científica assenta-se na ação cívica que a rede 
contra hegemônica tem proporcionado na geopolítica 
contemporânea ao dar visibilidade, por meio de articulações e 
interações locais/nacionais/globais, à perseguição jurídica e 
política que o jornalista vem sofrendo por parte das 
Organizações Rômulo Maiorana, uma das mais poderosas 
empresas de Comunicação na Amazônia; por empreiteiros 
que se apossam ilegalmente de terras na região; e pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), 
representado por juízes e desembargadores que usam como 
modus operandi o poder de negar recursos impetrados pelo 
jornalista em sua defesa. A finalidade é calar a voz 
independente do periódico, que este ano completará 26 anos 
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de atuação em defesa da causa pública na Amazônia. A rede 
de leitores, ativistas e profissionais de jornalismo vem se 
constituindo em uma nova esfera de ação comunicativa na 
web, engrossando outras esferas alternativas que se 
organizam independente do Estado, contra as injustiças na 
região. Os autores que balizam o presente estudo são Manuel 
Castells 1999; John Downing 2002; Berta Becker 2005; 
Violeta Loureiro, 2009. 
Palavras-chave: Rede. Comunidade Virtual. Ativismo Político. 
Esfera Pública Alternativa. 
 
2) A Imprensa que não é mais alternativa: considerações 
sobre a imprensa homoerótica no Brasil 
 
Muriel Emídio Pessoa do Amaral (Unopar/ Unesp) 
 
O artigo objetiva apresentar reflexões sobre o histórico da 
imprensa homoerótica no Brasil. As primeiras publicações que 
circularam no país eram consideradas alternativas, seja pela 
forma de produção ou pelo conteúdo, e, algumas delas 
apresentavam caráter ideológico frente a estruturas de poder. 
Todavia, hoje em dia, essa condição não aplica a esses 
veículos devido a mudanças no cenário cultural e das 
identidades dos homossexuais; as publicações homoeróticas 
dialogam com modelos de consumo e representações 
hedonistas do corpo e da identidade.  
Palavras-chave: imprensa; imprensa alternativa; 
homoerotismo; Brasil. 
 
3) O Cidadão entre a comunicação comunitária e os 
direitos humanos 
 
Renata Souza (UUFRJ) 
 
O presente artigo versa sobre o cotidiano de um jornal 
comunitário, chamado O Cidadão, que há mais de uma 
década estabelece um vínculo comunicacional com cerca de 
130 mil moradores do Complexo da Maré, favela 
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geograficamente localizada na Zona da Leopoldina do Rio de 
Janeiro. A ideia é constituir uma abordagem que dê conta da 
reflexão de suas perspectivas ideológicas, pedagógicas e 
políticas no que tange às questões dos direitos humanos no 
campo da comunicação comunitária. O estudo pretende 
ilustrar como essas perspectivas podem conduzir a uma 
experiência ímpar na práxis da comunicação militante em 
busca da transformação social e dos direitos humanos. A 
partir do estudo etnográfico com base na pesquisa-ação, o 
artigo trabalhou conceitos pertinentes à análise e à pesquisa 
empírica. 
Palavras-chave: O Cidadão; Maré; Direitos humanos; Contra-
hegemonia. 
 
4) O ideário comunista na imprensa do Espírito Santo: o 
caso do jornal Folha Capixaba 
 
Roberto Teixeira (Faculdade Estácio/ES) 
 
O artigo busca, a partir de reflexões históricas conexões do 
jornalismo, especialmente, o impresso, com ideário político e 
a propaganda ideológica no Brasil, relatar a experiência 
capixaba do jornal Folha Capixaba. Num período de maior 
liberdade de expressão, o periódico circulou de 1945 a 1964, 
sucumbindo à censura da ditadura militar. A publicação 
impressa acabou entrando para a história como um veículo de 
comunicação voltado às demandas populares. O pano de 
fundo foi os ideais libertários, voltados a dar a sociedade o 
livre direito do debate e de manifestações. Criado no pós-
guerra, em um período em que o mundo começava a ser 
dividir em capitalistas e comunistas, o jornal chegou a ser, em 
um breve período, o maior jornal de circulação no Estado do 
Espírito Santo. Folha Capixaba, apesar de enormes 
dificuldades financeiras em sua trajetória, acabou vencendo a 
disputa em suas tiragens, com periódicos impressos até os 
dias atuais, como A Gazeta e A Tribuna.  
Palavras-chave: Mídia altenativa, Jornalismo impresso, 
história capixaba, comunismo, popular. 



232 

 

 
5) “Enquanto isso na Casa da Dinda...”: a (outra) história 
do governo Collor contada nas páginas do Jornal da CUT 
São Paulo 
 
Rozinaldo Antonio Miani e Fernanda Targa Messias (UEL) 
 
O Jornal da CUT São Paulo foi criado em abril de 1991 para 
ser o principal veículo de comunicação da Central Única dos 
Trabalhadores Estadual de São Paulo (CUT/SP) junto aos 
sindicatos filiados. A certa altura, mais precisamente na 
edição nº 8 do referido periódico semanal, começou a ser 
produzida a seção intitulada “Enquanto isso na Casa da 
Dinda...”. Tratava-se de uma seção que tinha como objetivo 
contar de maneira irônica e humorada os absurdos cometidos 
pelo então presidente Fernando Collor de Mello e sua equipe 
de governo. A seção foi publicada até a edição nº 76, de 
outubro de 1992, pouco depois do então presidente Collor ter 
sido afastado do cargo. Este artigo tem como objetivo analisar 
a referida seção, apontando as suas principais características, 
como por exemplo, a combinação criativa de textos verbais e 
imagens, bem como apresentar a perspectiva crítica e 
classista da abordagem dos fatos que envolveram o governo 
Collor durante o mandato daquele que foi o primeiro 
presidente da República eleito pelo voto popular após o 
período da ditadura civil-militar. 
Palavras-chave: Imprensa sindical; Jornal da CUT São 
Paulo; Governo Collor. 
 
6) Comunicação popular e luta pela terra no Brasil 
Joana P. C. Tavares (USP) 

 
Nesse artigo, pretendemos discutir os conceitos de 
comunicação alternativa e popular, a partir de análises de 
Kucinski (1991), Caparelli (1986), Peruzzo (1998) e Festa 
(1986).A partir do entendimento que as organizações 
camponesas no Brasil lançaram mão de estratégias de 
comunicação para dialogar com sua base e apoiadores, 
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discutimos como a comunicação popular está ligada também 
a projetos políticos. Para isso, apresentamos um breve 
resgate da questão agrária no Brasil, demonstrando como a 
concentração da propriedade da terra, desde a colonização, 
levou a um processo de lutas dos camponeses pobres pela 
reforma agrária. Serão apresentadas três experiências de 
jornais camponeses – Terra Livre, Liga e Jornal Sem Terra – 
como exemplos de expressão de grupos subalternos no país, 
buscando fazer ainda um resgate da história dessas 
publicações. 
Palavras-chave: comunicação alternativa, comunicação 
popular, hegemonia, luta pela terra, Jornal Sem Terra. 
 
7) Experiência de jornalismo colaborativo na produção do 
noticiário local aproxima leitores de jornalistas 
 
Beatriz Dornelles (PUC/RS) 
 
Este estudo relata uma experiência regional pioneira no 
jornalismo brasileiro com a produção de notícias de bairros de 
uma das capitais do país, Porto Alegre, no estado do Rio 
Grande do Sul, a partir da colaboração de leitores. Tendo 
como método a pesquisa qualitativa, descreve-se o 
relacionamento estabelecido entre colaboradores textuais dos 
cadernos de bairro do jornal Zero Hora, da cidade de Porto 
Alegre, divulgados por meio digital, objetivando oferecer ao 
jornalismo on-line estratégias de motivação de leitores para 
produção de um noticiário local que desperte maior interesse 
a seus leitores, fugindo dos tradicionais critérios de 
noticiabilidade estabelecidos pelos profissionais da imprensa. 
Ao demonstrar como os leitores colaboradores produzem os 
textos para os cadernos de bairro de Zero Hora e como o 
jornal incentiva e controla a participação desses leitores, 
acreditamos estar oferecendo um novo modelo de produção 
de notícias. A partir da análise de entrevistas e com base em 
teóricos da área, identificamos como Zero Hora está 
conduzindo um projeto de Jornalismo Colaborativo. 
Acreditamos que esta experiência possa servir de base para a 
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adoção do jornalismo colaborativo, especialmente em jornais 
de menor porte em termos de alcance de público e de receita 
publicitária. 
Palavras-chave:Jornalismo colaborativo;Notícia; Participação 
de leitores; Jornalismo local;Jornalismo de bairro. 
 
Sessão 2 
 
Sala C3 
 
Dia 31/05 (sexta-feira) 
13h30 às 16h 
 
Tema: Mídia alternativa: formatos, linguagens e sujeitos 
 
1) Rádio Comunitária: Os ouvintes como ativos 
participantes da Comunicação 
 
Tarcya Monteiro (Unama/PA) 
 
Este artigo analisa a relevância do receptor no processo 
comunicacional ao entender que o mesmo é agente crítico 
ativo, capaz não só de contribuir na informação como também 
transformá-la, tendo vários exemplos de interação entre a 
mídia rádio e ouvinte. Para isso foi utilizado como objeto de 
pesquisa a rádio alternativa Pérola do Salgado, FM 82,9”, 
localizada no município de Vígia de Nazaré (nordeste do 
Pará), que tem papel relevante na democratização da 
informação nesta região, além de ser essencial para o 
enriquecimento da cultura popular local. Para embasar 
teoricamente este estudo os referencias utilizados são Matin-
Barbero (2009), Canclini (2008) e Downing (2002). Foram 
entrevistados dez ouvintes e a direção da Rádio, composto de 
cinco pessoas. As entrevistas realizadas seguiram os 
ensinamentos de Portelli (1997) que entende a relevância de 
tal método como condição para uma comunicação menos 
distorcida e um conjunto de informações menos tendenciosas. 
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Palavras Chave: Mídia Alternativa, Rádio Comunitária, 
Emissão, Recepção. 
 
2) Por uma Televisão Menor 
 
Luciano de Melo Dias (UERJ/ CEFET/RJ) 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 
abordagem teórico-conceitual sobre a mídia e minorias 
representativas da primeira década do século XXI; a pesquisa 
estuda formatos e alternativas de produção independente a 
partir da utilização dos novos recursos comunicacionais e 
informacionais – em especial os dispositivos técnicos de 
captura, edição e distribuição de conteúdos audiovisuais e as 
redes sociais informatizadas – para a criação de uma 
televisão menor, de um uso diferenciado feito por uma minoria 
e diferente do uso comum da televisão, se reapropriando do 
conceito de literatura menor proposto por Gilles Deleuze e 
Félix Guattari e pegando carona no desdobramento conceitual 
de Sylvio Gallo em uma educação menor. Esta Televisão 
Menor é pensada a partir de conceitos propostos pelos 
autores citados, como cultura, a produção de subjetividade, 
territórios existenciais, e a era de pós-mídia, e conceitos de 
outros autores que dialogam com o tema, como prosumidor, e 
o trabalho imaterial. 
Palavras-chave: Pós-mídia; televisão menor; territórios 
existenciais; cultura; prosumidor. 
 
3) Jornalismo em Quadrinhos: uma plataforma expressiva 
que seconsolida como mídia militante 
 
Marcos Antonio Corbari e Ébida Rosa dos Santos (UFSM) 
 
O Jornalismo em Quadrinhos consolida-se a cada dia através 
de inúmeras iniciativas de produção por parte de segmentos 
autorais interessados nas suas potencialidades expressivas e 
na sua virtude narrativa. Há que se notar, neste contexto, que 
o Jornalismo em Quadrinhos e suas diversas variações a 
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partir das propostas iniciais de seus autores e das muitas 
interpretações dos pesquisadores que se dedicam a sua 
análise, encontra bases para consolidar-se entre as diversas 
plataformas expressivas apropriadas a interpretação do real, 
de modo especial, como uma mídia militante, interessada 
sobremaneira na expressão de temáticas marginalizadas na 
seleção de espaço digno e representativo nos meios 
convencionais. Embora, deva-se reconhecer, não seja uma 
verdade única, boa parte dos HQ-repórteres detem-se a 
apurar pautas ligadas a zonas de conflito, dedicam-se a dar 
visibilidade a cenários de periferias, buscam sua matéria-
prima em meio a contextos de exclusão, violência, miséria e 
amoralidade. O Jornalismo em Quadrinhos consolida-se 
enquanto plataforma expressiva voltada a informação por 
diversos fatores, entre os quais destacamos características 
especiais que o definem como uma mídia militante, 
particularmente dedicada em estar presente aonde a mídia 
convencional não está, em 
dar visibilidade a ângulos informativos os quais a mídia 
convencional não costuma expor. 
Palavras-chave: Jornalismo; Quadrinhos; Mídia; Militante. 
 
4) A TV Universitária e o profissional de Relações 
Públicas no desenvolvimento da educação comunitária 
 
Raquel Fernandes (Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte/ 
MG) 
 
O tema do artigo pretende analisar como alunos do curso de 
bacharelado em Comunicação Social com habilitação em 
Relações Públicas percebem a utilização do veículo de 
comunicação audiovisual, a TV Universitária, na construção 
do projeto de extensão comunitária. Suas vantagens, suas 
evoluções e amplitude, e como essa ferramenta contribui com 
a comunicação interna e externa das instituições, uma vez 
que é hoje bastante utilizada, quer como TV convencional, ou 
como WEB TV dada ao advento da internet. Para tanto, foi 
criado o Núcleo de Comunicação da Faculdade Anhanguera 
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que surgiu como resultado do esforço da gestão de 
comunicação em, estudar, desenvolver e aplicar práticas 
adquiridas durante o curso de Comunicação Social que 
contribuem para o relacionamento do público interno, assim 
como para o público externo, docentes e a comunidade. 
Dentro desse núcleo está a TV que tem por objetivo, além de 
capacitar os alunos e instrumentalizá-los a partir dessa 
ferramenta, atua também na captação de alunos de escolas 
públicas para assim promover a integração e interação, que é 
proporcionada por esse meio, uma TV educativo/cultural com 
produções audiovisuais desenvolvidas pelos próprios alunos. 
Essa iniciativa abre portas para ambos os envolvidos no 
processo, pois, se por um lado, traz para os alunos um 
espaço que para muitos deles é inimaginável, e que se bem 
aplicado, poderá despertar uma nova perspectiva para sua 
formação e mercado de trabalho, por outro, a instituição 
reforçará o seu papel de Responsabilidade Social, além de 
fomentar o desejo a esses alunos em dar prosseguimento aos 
estudos.  
Palavras-chave Relações Públicas; TV Universitária, 
Extensão Comunitária; Produção Áudio –Visual; Comunicação 
Social. 
 
5) Agência Pública e Repórter Brasil: narrativas não-
hegemônicas sobre o contemporâneo 
 
Reges Schwaab, Dayane do Carmo Barretos, César Raydan 
Diab e Filipe Monteiro da Costa Lago (UFOP) 
 
Este artigo pretende explorar o papel das mídias alternativas, 
especificamente de sites jornalísticos de reportagens, na 
construção de narrativas que auxiliem no reconhecimento das 
emergências do presente. Analisamos as propostas da 
Agência Pública e do Repórter Brasil, partindo do pressuposto 
de que esses espaços, pelo seu funcionamento em condições 
não-hegemônicas, são exemplares para pensar modos de 
ação jornalística no cenário comunicacional digital. 
Procuramos recuperar aspectos da história de ambos os 
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espaços, entendendo sua constituição e trajetória. 
Consideramos pertinente destacar o diferencial de suas 
metodologias de apuração, construção das pautas e material 
publicado, bem como o modelo de funcionamento, tanto da 
redação como no âmbito dos financiamentos que viabilizam 
sua manutenção. Buscamos abordar, também, aspectos 
inerentes às narrativas do contemporâneo encontradas 
nesses espaços, com o objetivo de sinalizar possíveis 
rupturas com modelos narrativos presentes em outros 
espaços midiáticos, especialmente na chamada grande mídia, 
sendo, portanto, iniciativas que superam os modos de 
produção jornalística hegemônica.  
Palavras-chave: Jornalismo Alternativo; Narrativas; Espaços 
não-hegemônicos; Contemporâneo. 
 
6) Usos da Internet pelo ativismo contra o HIV/Aids no 
Brasil 
 
Stéphanie Lyanie de Melo e Costa e Camila Carvalho Gomes 
da Silva (UFJF) 
 
A Internet trouxe muitas mudanças aos modelos 
comunicacionais em sociedade e ao ativismo contra o 
HIV/Aids no Brasil. Neste artigo, resgatamos exemplos de 
usos da Internet feitos por grupos de ativistas do país – 
ressaltando-se que não se trata dos exemplos de “maior 
sucesso” de utilização da rede mundial de computadores para 
promover o ativismo, mas sim das estratégias mais 
comumente adotadas, observadas em 01 ano de pesquisa 
(recorte temporal: 2012-2013). Também explicamos que estes 
usos não são bem vistos por todos os militantes, provocando 
controvérsias dentro deste movimento social. Nesta parte, 
argumentamos que esta controvérsia perde sentido se 
pensarmos na convergência midiática que está ocorrendo 
atualmente, à revelia da vontade ou aceitação por certos 
grupos ou indivíduos em sociedade. Concluímos defendendo 
que o ativismo brasileiro contra a Aids deve fazer uso da 
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Internet na veiculação de seus discursos e explorar melhor as 
possibilidades específicas ofertadas por este meio.  
Palavras-chave: mídia alternativa; história da mídia; história 
do ativismo contra HIV/Aids no Brasil; Internet. 
 
7) Imagens em comunicação e saúde: lésbicas e 
bissexuais no Sistema Único de Saúde no Brasil; olhares 
freireanos 
 
Mérli Leal Silva e Suelen Soares (Unipampa/RS) 
Este trabalho analisa os processos de construção de 
campanhas publicitárias integrando saúde, gênero e 
comunicação. O foco é a saúde das mulheres lésbicas e 
bissexuais, no contexto da invisibilidade a que são relegadas 
pelo sistema público de saúde. Este trabalho problematizará a 
questão, apontará dados e pesquisas realizadas sobre saúde 
lésbica e apresentará o percurso metodológico freireano para 
a criação dos materiais de comunicação para este público 
especifico. A base bibliográfica referencial será o método de 
educação popular de Paulo Freire, os estudos culturais de 
Raymond Willians e os Estudos de Gênero de Joan Scot. 
Estes autores serão fundamentais para descrever a criação 
coletiva de duas campanhas: Saúde da Mulher Lésbica e da 
mulher Bissexual.  
Palavras-chave: publicidade, saúde, lesbicas e bissexuais; 
comunicação alternativa. 
 
8) Os passantes e a Palavra: sujeitos-mídia na paisagem 
urbana contemporânea 
 
Aline Possas Macedo e Silva e José Cardoso Ferrão Neto 
(UERJ) 
 
O centro da cidade do Rio de Janeiro, com toda a sua 
acumulação de tempos históricos presentificados por meio da 
arquitetura e do urbanismo, convida a diferentes apropriações 
do espaço pela sociedade. Consequentemente, a região se 
apresenta como um enorme mosaico de paisagens de 
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retórica, movida por propósitos comerciais, políticos, artísticos 
ou mesmo religiosos. Neste artigo, nascido a partir de um 
trabalho de campo de observação de práticas 
comunicacionais, analisamos os desafios do religioso 
contemporâneo que se dispõe a utilizar a rua como púlpito. 
Com a atenção focada sobre dois locais de geografia oposta – 
o amplo Largo da Carioca e a claustrofóbica esquina da Rua 
do Ouvidor com a Rua do Carmo – percebemos faces 
distintas de um mesmo fenômeno. Assim, propomos uma 
reflexão sobre a história do discurso religioso, as inter-
relações entre práticas comunicacionais orais e letradas e 
como essas relações se refletem na adequação do discurso e 
nos media que compõem a performance de dois sujeitos 
diferentes, para dar suporte à sua mensagem e transformá-
los, eles próprios, em meios.  
Palavras-chave: mídia alternativa; oralidade; letramento; 
discurso religioso; cidade. 
 
 
Sessão 3 
 
Sala C3 
 
Dia 01/06 (sábado) – 08h às 13h 
 
8h às 11h 
 
Tema: Experiências de mídia alternativa, comunitária e 
popular 
 
1) Educomunicação: a importância nos movimentos 
sociais 
 
Flávia Pereira Dias Menezes (IFMG/MG) 
 
Este trabalho pretende abordar a importância da comunicação 
como ferramenta estratégica paraos movimentos sociais e 
sua contribuição na ampliação do caráter educativo em torno 
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do exercício da cidadania. Mais do que abordar aspectos 
pontuais e particulares, a investigação teórico-conceitual 
sobre a comunicação popular e a educação, no contexto dos 
movimentos sociais, trata-se de um exercício de reflexão, 
proposição de sentidos e busca de estratégias que visem à 
dialogia e à participação de todos. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica sobre a comunicação popular de abordagem 
histórico-dialética, diferenciando-a da comunicação 
alternativa. Sendo que aquela comunicação está vinculada ao 
contexto educacional. Parte-se do pressuposto que a busca 
permanente de questões relevantes e a presença da 
educomunicação em um ambiente de ação coletiva refinam a 
capacidade de contar histórias, de reforçar conceitos e de 
trazer informações ou conhecimentos que estejam em 
sintonia com a realidade de vida dos públicos envolvidos. 
Palavras-chave: comunicação popular; educomunicação; 
movimentos sociais; educação. 
 
2) Lei 9.612: 15 anos depois. Sensos e contrassensos da 
legislação de rádio comunitária do Brasil 
 
Orlando Maurício de Carvalho Berti e Alexandra Fante 
Nishiyama (UESPI e UMESP) 
 
Este trabalho faz um percurso histórico e reflexivo sobre os 15 
anos da Lei 9.612, de fevereiro de 1998, também conhecida 
por Lei das Rádios Comunitárias. A Lei, até hoje plenamente 
criticada, é considerada um marco para o movimento, 
principalmente porque foi o primeiro reconhecimento legal da 
existência das emissoras radiofônicas comunitárias 
brasileiras. Mas, ao mesmo tempo que possibilita a 
legalização de aproximadamente 20% das emissoras do País, 
outros 80% continuam à margem da Lei e quase todas as 
legalizadas permanecem às voltas com os dispositivos 
engessadores previstos por esse dispositivo legal. Após esse 
período e do debutda Lei 9.612: quais são as consequências 
para o movimento de radiodifusão comunitária no Brasil? O 
que há de positivo? Mudou algo? Ou piorou? Objetiva-se 
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refletir, analisar e historicizar esses 15 anos de Lei e mostrar 
pontos dissonantes e contrastantes da mesma. Utiliza-se de 
pesquisa documental e bibliográfica, com método exploratório 
e histórico para destacar que a Lei 9.612 continua sendo 
importante no sentido de tentar trazer um marco regulatório, 
mas sua reformulação, evolução e adequação para uma 
realidade comunicacional comunitária do Século XXI, e suas 
respectivas demandas, deve mais que ser levada em conta, 
notadamente pela natureza das rádios comunitárias na atual 
conjuntura.  
Palavras-chave: Comunicação Social; História da Mídia 
Alternativa; Comunicação Comunitária; Rádio Comunitária; 
Lei 9.612. 
 
3) Rádio Margarida: um trabalho social por meio da mídia 
alternativa 
 
Adriana do Socorro Campos Lira (Feapa/PA) 
 
Nesta pesquisa será feita uma abordagem nos programas de 
rádio do Centro Artístico Cultural Belém Amazônia, a Rádio 
Margarida, contextualizando esse meio de comunicação como 
mídia alternativa. As ações propostas pelo centro, como a 
comunicação em rádio, são práticas educativas realizadas 
pela organização de forma diferenciada, já que são 
implementadas em defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, assim como em projetos sociais. Há 20 anos, a 
Rádio Margarida desenvolve diversos projetos sócio-
educativos e já foi objeto de pesquisa de estudiosos, de 
outras áreas como a sociologia. No campo da comunicação 
social, por meio desta investigação, o trabalho do centro será 
analisado dentro da perspectiva da mídia alternativa, já que 
para informar e comunicar os programas de rádio ao vivo, por 
transmissão ou por iniciativas como o rádio-teatro, a Rádio 
Margarida, apesar de utilizar meios convencionais para 
divulgar os trabalhos sociais, realiza as ações sem nenhum 
intervencionismo comercial ou mercadológico. Isso contribui 
para firmar a hipótese levantada nesta investigação, de que 
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por meio da transmissão alternativa em rádio a organização 
trabalha novas estratégias comunicacionais com vínculo na 
transformação social, intervenção crítica na sociedade e 
principalmente com um trabalho realizado em prol do 
interesse público.  
Palavras-chave: Rádio Margarida. mídia alternativa. 
Amazônia. 
 
4) Rádio Alternativa FM, 102 HTZ de Emoção 
 
DenizeDaudt Bandeira e Fernanda Camargo Ferreira 
(PUC/GO)  
 
O presente trabalho resgata o papel da Rádio Alternativa FM 
durante a ocupação do Jardim Nova Esperança. O bairro, 
localizado na região noroeste de Goiânia, em Goiás, e que 
conta atualmente conta com 30 mil habitantes, assistiu no dia 
4 de outubro de 1979 a um conflito envolvendo policiais e 
sociedade civil pelo direito à moradia digna. Um exemplo do 
uso do rádio enquanto instrumento de mobilização social e a 
importância da comunicação no processo de consolidação da 
cidadania. O presente artigo é fruto de um Trabalho de Final 
de Curso que resultou em um documentário radiofônico sobre 
a Rádio Alternativa FM, apresentado à banca avaliadora em 
dezembro de 2012. O projeto, que teve orientação da 
professora Mestre Denize Daudt Bandeira, foi produzido em 
conjunto com as alunas do curso de Jornalismo da PUC-
Goiás, Fernanda Camargo, Letícia Santana e Mônica 
Parreira. Palavras-chave: Mídia alternativa; Rádio; 
Movimentos sociais; Cidadania. 
 
5) A história e a luta pela legalização da rádio Verona FM, 
em Teresina, Piauí 
 
Orlando Maurício de Carvalho Berti, Pollyanna Alves 
Carvalho, Thiago de Sousa Costa (UESPI) 
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Este artigo é um estudo científico de percurso histórico que 
trata sobre a historicidade da rádio comunitária Verona FM 
(em Teresina, capital piauiense). Ela é uma das emissoras 
mais participativas e populares do Piauí, justificando-se seu 
estudo. Destaca-se os anos de lutas pela legalização da rádio 
que ainda não foi contemplada pelo Ministério das 
Comunicações, bem como são frisados os pontos 
relacionados à luta por uma comunicação diferencial frente à 
comunicação vigente e as perseguições dos órgãos 
fiscalizadores. Reconstitui-se através de história oral e 
documental os anos de trabalho dessa rádio em prol de uma 
comunicação mais abrangente e diferencial em relação às 
outras emissoras do estado. 
Palavras-chave: Comunicação Social; História da Mídia 
Alternativa; Comunicação Comunitária; Rádio Comunitária; 
Comunicação Popular. 
 
6) Publicidade Couto e Rádio Salvaterra FM e suas 
relações com o ser e o fazer rádio comunitária 
 
Ronaldo José Guerra de Oliveira, Landara Serrão Mendes e 
Raquel Sales Trindade (UFPA) 
 
O presente artigo tem como objetivo apresentar duas rádios 
do município de Salvaterra que apresentam características de 
rádio comunitária. O texto retoma o artigo apresentado no de 
2011 para a disciplina Introdução ao Radiojornalismoe 
pretende, além de apresentar essas rádios, abrir o debate do 
que é rádio comunitária e qual sua importância para os 
moradores do locais nos quais elas estão inseridas. O artigo 
foi iniciado como forma de apresentar as rádios "Publicidade 
Couto" e "Salvaterra FM", do interior do estado do Pará. 
Agora o retomamos para iniciar o debate sobre rádio 
comunitária, visto que elas apresentam característica desse 
tipo de rádio, porém com certas diferenças na sua 
apresentação e proposta. Primeiramente, iniciaremos 
contando a história da rádio no Brasil, surgimento e suas 
fases e um breve histórico sobre a rádio no Pará. No segundo 



245 

 

momento, apresentaremos as rádios. Por fim, mostramos o 
que é rádio comunitária e fazemos a relação para saber se 
essas rádios cumprem esse papel na comunidade onde estão 
inseridas.  
Palavras-chave: História; Rádio Comunitária; Informação. 
 
7) REIC: Uma mídia alternativa em prol da cidadania na 
Ilha de Outeiro, em Belém do Pará 
 
Célia Regina Trindade das Chagas Amorim, Raquel Sales 
Trindade, Rosana Medeiros Soares, João Batista Chaves da 
Cunha e Edvaldo de Almeida Pinto (UFPA) 
 
Este artigo faz uma reflexão sobre a importância da Rádio 
Escolar da Ilha de Outeiro, denominada de REIC, como uma 
mídia alternativa comprometida com informações de interesse 
público para a comunidade onde está inserida. A REIC faz um 
trabalho de educomunicação na ilha de Caratateua, ou 
Outeiro, uma região periférica com graves problemas sociais, 
distante a 18 Km de Belém do Pará. A finalidade da rádio é 
tornar o aluno um ator social ativo, capaz de intervir na 
realidade local e se tornar um cidadão do mundo. A proposta 
deste artigo é provocar discussões dentro da área da 
Educação e da Comunicação para que projetos como os da 
REIC possam se tornar comuns na integração, aprendizagem 
e transformação social de crianças e jovens da rede pública 
de ensino do país. 
Palavras-chave: Rádio escolar; Transformação social; Mídia 
radical Alternativa. 
 
8) “É possível construir uma mídia que não diminua 
nossa estima?” – breve história das ações em resposta 
ao bombardeio midiático sobre a comunidade do Coque 
(Recife/PE) 
 
João Pereira Vale Neto e Yvana Fechine (UFPE) 
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O bairro do Coque, localizado no centro do Recife, é 
representado na mídia, como um dos mais violentos da capital 
pernambucana. Em 2005, um jovem da comunidade 
perguntou a um estudante de comunicação social da UFPE se 
seria possível construir uma mídia que não diminuísse a 
estima dos moradores, mas, ao contrário, apontasse para 
uma visão do bairro capaz de mirar além da violência. É a 
partir dessa provocação que surgem pesquisas destinadas a 
responder a pergunta do morador, identificando as 
consequências do ethos discursivo do jornalismo sobre o 
bairro e também as estratégias de confronto e superação do 
mesmo a partir de uma associação conjunta entre estudantes 
universitários e 
moradores do bairro. 
Palavras-chave: Mídia Alternativa; periferia; ethos; 
dispositivos. 
 
9) Quarta Coluna: um semanário para mobilização dos 
estudantes de Jornalismo 
 
Karine Arminda de Fátima Segatto e Karina JanzWoitowicz 
(UEPG) 
 
Resgatar a história do jornal semanal Quarta Coluna, de 
Dourados (MS), é contar um pouco sobre a organização 
estudantil dos acadêmicos de Jornalismo de Dourados, sobre 
o curso de Comunicação Social/Jornalismo da Unigran 
(Centro Universitário da Grande Dourados), que em 2014 
completará 10 anos, e também sobre o Sindicato dos 
Jornalistas da Grande Dourados (Sinjorgran), que em 2006 
estava negociando os primeiros Acordos Coletivos de 
Trabalho na cidade. Pelas especificidades que serão 
apresentadas sobre a produção e o conteúdo do Quarta 
Coluna, este artigo buscará relacionar o jornal ao conceito de 
comunicação alternativa. 
Palavras-chave: Alternativo; Jornalismo; Quarta Coluna; 
Mobilização. 
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10) Cidadania e participação: a experiência do Portal 
Comunitário no campo da comunicação alternativa 
 
Karina JanzWoitowicz e Maria Lúcia Becker (UEPG) 
 
O presente artigo busca registrar a experiência do veículo 
jornalístico “Portal Comunitário” 
(http://www.portalcomunitario.jor.br) sistematizando aspectos 
referentes ao processo de consolidação do portal ao longo de 
cinco anos (2008-2013). Resultado de uma prática 
extensionista do Curso de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, o Portal Realiza a cobertura de 
mais de 50 entidades (associações de moradores, sindicatos 
de trabalhadores,movimentos sociais,ONGs,entre outras) da 
sociedade civil,de modo a oportunizar a prática do jornalismo 
vinculado à noção de cidadania. Com base nos elementos 
teóricos da comunicação comunitária e na perspectiva de 
participação pressuposta pelas mídias digitais, pretende-se 
caracterizar o Portal Comunitário como uma forma de mídia 
alternativa, destacando a trajetória do veículo a partir da 
análise das transformações técnicas, da cobertura noticiosa e 
da interação com a comunidade. 
Palavras-chave: Mídia alternativa; comunicação comunitária; 
jornalismo online; mídia local. 
 
11h às 12h30 
Tema: Mídia alternativa, ativismo e resistência cultural 
 
1) Um jornal de contendas e campanhas 
 
Maria do Socorro Furtado Veloso (UFRN) 
 
O objetivo deste artigo é reconstituir parte da história do 
Jornal Pessoal, um alternativo publicado há 26 anos no 
Estado do Pará, por meio de embates travados entre seu 
editor, Lúcio Flávio Pinto, e personagens da política e da 
mídia local e nacional. Nas páginas do JP, esses embates 
formam um rico campo de reflexões a respeito da prática 

http://www.portalcomunitario.jor.br/
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jornalística, sobretudo no exercício do direito à informação. 
Confrontos abertos por seu editor com gestores do PSDB e 
PT, e com um grande grupo de comunicação do Pará – o que 
já envolveu agressão, ameaça de morte e uma sequência de 
ações judiciais -, compõem os casos analisados neste estudo. 
Utilizando-se de pesquisa documental, entrevista e análise de 
conteúdo, a pesquisa situa o Jornal Pessoal no campo da 
imprensa contra-hegemônica, considerando-se sua postura 
de oposição à ordem vigente (O‟SULLIVAN, 2001). Também 
entende Lúcio Flávio Pinto como um jornalista imbuído no 
papel de intelectual público, a partir das concepções de 
Russell Jacoby (1990).  
Palavras-chave: Mídia alternativa; Jornal Pessoal; imprensa 
paraense; imprensa contra-hegemônica. 
 
2) A Canastra a partir de narrativas coletivas: faces do 
hibridismo narrativo, da memória e de identidades de São 
Roque de Minas 
 
Káthia Leal (PUC) 
 
Este trabalho foi baseado na dissertação “Narrativas coletivas 
de 'Um lugar chamado Canastra': contexto narrativo, de 
interações identitárias e de fragmentos da memória”, 
defendida em 2012, e procura apresentar, de forma geral e 
suscita, as características do almanaque, das narrativas e os 
fragmentos da memória social e da identidade dos narradores 
que vivem no entorno do Parque Nacional da Serra da 
Canastra. O artigo aborda a definição de almanaque e as 
aproximações entre o tema e a obra estudada. Para 
compreender a construção das narrativas, foi indispensável 
traçar um paralelo entre elas e as experiências dos 
narradores. As discussão sobre identidades se configura 
como uma importante ferramenta de compreensão dos 
sujeitos que narram. Os fragmentos das memórias da 
população também merecem destaque, pois foram relevantes 
para a construção das narrativas, além de terem forte relação 
com a formação cultural. Enfim, o objetivo deste trabalho é 
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refletir sobre as narrativas de "Um lugar chamado Canastra", 
a partir da análise do almanaque e das percepções da 
pesquisadora.  
Palavras-chave: almanaque; memória; identidade; Canastra. 
 
3) Jornal Aldrava – novos rumos ao jornalismo cultural 
 
José Benedito Donadon-Leal (UFOP) 
 
Como editor de um jornal cultural há doze anos, o Jornal 
Aldrava Cultural, e professor de Semiótica no Curso de 
Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, busco 
nesta comunicação mostrar, pela história do jornal Aldrava 
Cultural, que o jornalismo cultural alternativo pode ir além da 
mera função de divulgar acontecimentos do cenário das artes 
em alguma região ou de repercussão de abrangência nacional 
ou internacional. O jornalismo cultural como espaço 
privilegiado da liberdade de expressão reflete a criatividade 
própria das culturas e não apenas veículo de sua divulgação. 
Em muitos casos, o que se entende por jornalismo cultural 
constitui mera agenda de espetáculos e divulgação de 
resenhas publicitárias de livros, discos, xous e exposições. 
Para além disso, o Jornal Aldrava Cultural representa a 
alternativa de um jornalismo livre das agendas comerciais, 
para expressar a voz da liberdade que emana das artes.  
Palavras-chave: Jornalismo alternativo. Jornalismo cultural. 
Aldravismo. Aldravias. 
 
4) O cinema pela ótica do jornal Gramma 
 
Isadora Maria Gomes da Silva, Teresa Albuquerque Ribeiro 
Gonçalves, Renata Fortes Monte e Marcela Miranda Felix dos 
Reis (UFPI) 
 
O presente trabalho pretende mostrar como o cinema é 
abordado nas páginas do jornal Gramma, considerando que 
esse periódico é fortemente influenciado pela contracultura e 
não se enquadra nos padrões jornalísticos tradicionais do 
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período ditatorial no Brasil. A partir disso, analisar sua 
influência para a sociedade piauiense e para as produções 
jornalísticas e audiovisuais posteriores. Diante da censura 
imposta na época, os colaboradores do jornal Gramma 
conseguem elaborar em seus dois números, um produto 
jornalístico diferenciado. Essas publicações se estruturaram 
de forma bastante artesanal, rica, abordando temas culturais 
diversos. Com isso, o artigo busca analisar o Cinema Marginal 
e a influência deste na construção da produção local. A 
pesquisa tem como metodologia a análise de conteúdo e 
história oral. Além disso, é realizado estudo bibliográfico sobre 
o período ditatorial no Brasil, a contracultura e os movimentos 
cinematográficos ocorridos durante os anos 70 no país, em 
especial, no Piauí.  
Palavras-chave: jornalismo; mídia alternativa; história; 
censura; contracultura; cinema. 
 
5) O Tapejara: educação e intelectualidade nos Campos 
Gerais 
 
Jamaira Jurich Pillati (UEPG) 
 
Na década de 1940, grupos de intelectuais se reúnem em 
diferentes locais do país no intuito de discutir questões da 
identidade e história do Brasil, visto toda sua peculiaridade de 
formação nacional. Na cidade de Ponta Grossa, principal 
cidade da chamada região dos Campos Gerais, no Paraná, o 
Cento Cultural Euclides da Cunha, reúne pensadores entorno 
destas questões. O presente artigo vem discutir como esse 
grupo utilizou-se de uma mídia impressa alternativa, o jornal 
Tapejara, como estratégia de divulgação das suas ideias de 
nação, identidade e educação. As publicações e o alcance do 
jornal dependiam da ação e financiamento dos membros, e 
tem alcance representativo na época, levando sua produção e 
ações aos mais diferentes leitores. O jornal Tapejara, teve 
papel crucial na movimentação de ideias entre diferente 
públicos, a possibilidade de ser trabalhado dentro do conceito 
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de Mídia Alternativa, enriquece ainda mais a análise como 
meio de comunicação entre grupos.  
Palavras-chave: história da mídia; mídia alternativa; 
intelectuais. 
 
6) O Jornalismo Gonzo e a visão alternativa do Sonho 
Americano 
 
Sávio Augusto Lopes (UFOP) 
 
A vertente do Jornalismo Literário norte-americano 
denominado Jornalismo Gonzo foi liderada pelo autor Hunter 
S. Thompson, que publicou durante os anos 1960 e 1970 
obras que mesclavam a Literatura e o Jornalismo sob a ótica 
da contracultura e da mídia alternativa norte-americana. 
Dessa forma, o autor propõe uma visão alternativa dos fatos e 
busca reconstruir o conceito de Sonho Americano, foco da 
análise deste trabalho. Para este estudo, é tomado como 
objeto as obras Medo e Delírio em Las Vegas, publicada em 
1971 e Hell’sAngels, publicada em 1967. Ambas as obras 
demonstram visões alternativas da cultura vigente, sendo 
notáveis manifestações da contracultura do período que 
empregam outros valores ao termo Sonho Americano, 
amplamente contestado no período em que as obras foram 
escritas. Para contextualizar e conceituar esta corrente 
literária e jornalística utilizam-se estudos de Eric Hobsbawn 
acerca da conjuntura histórica, de Rui Bebiano sobre as 
manifestações juvenis no período, de Felipe Pena sobre as 
peculiaridades do Jornalismo Literário, entre outros autores.  
Palavras-chave: Mídia Alternativa; Jornalismo Gonzo; Sonho 
Americano; Contracultura. 
 
12h30 às 13h – Plenária de encerramento do GT História 
da Mídia Alternativa 
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Grupo de Trabalho: Historiografia da Mídia 
 
Coordenação: Silvana Louzada (UFF) 
 
Sessão 1  
31/05 (sexta-feira) – 08h às 12h30 
 
Sala C2 
 
8h às 10h15 
 
Mesa 1 
Mediadora: Silvana Louzada 
 
1) O Mito Como Forma De Conquista Da Audiência: Um 
Estudo Sobre As Cantoras Emilinha Borba E Marlene E A 
Rádio Nacional 
 
Thayssa Rodrigues (Unesa); Élida Vaz (Unesa) 

 
Este artigo destina-se a analisar o papel da Rádio Nacional na 
transformação das cantoras Emilinha Borba e Marlene em 
mitos, como uma forma estratégica de popularização do 
veículo. Para tanto, foram utilizados como objeto de análise o 
áudio de apresentação dos dois principais locutores da Rádio 
Nacional, Cesar de Alencar e Manoel Barcelos, 
apresentadores dos programas em que participavam as 
cantoras Emilinha Borba e Marlene, respectivamente. Como 
instrumento de coleta de dados, foram realizadas entrevistas 
com pessoas diretamente ligadas ao tema. São elas: Cezar 
Sepúlveda, assessor da cantora Marlene, Nieta Carvalho, 
produtora cultural e diretora da Associação Marlenista � 
Amar, Solange Badim, protagonista do musical Emilinha e 
Marlene � As Rainhas do Rádio, e Gesa Vasconcelos, amiga 
da cantora Emilinha Borba. Como embasamento teórico usa-
se a Teoria Culturológica de Edgar Morin, que aborda, 
justamente, a mitificação de elementos através da mídia. 
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Palavras-chave: Mito; Indústria Cultural; Emilinha e Marlene; 
Rádio Nacional 
 
2) Prática fotojornalística e historicidade: experiência 
social do fotógrafo Alcir Lacerda na Revista Manchete 
(1963-1969) 
 
Aryanny Thays da SILVA (UFF) 
 
No primeiro momento o artigo esboça uma discussão sobre o 
fotojornalismo contemporâneo com o intuito de contextualizar 
a trajetória do fotógrafo pernambucano Alcir Lacerda. Nesse 
sentido, apresenta-se como a prática fotojornalistica se 
constituiu como importante elemento da experiência histórica 
no Brasil no século XX. Partindo do período demarcado entre 
1963-1969, quando este fotógrafo publicou fotorreportagens 
na Revista Manchete, indaga-se sobre os sentidos da história 
construídos pela prática fotojornalistica. Na segunda parte do 
texto apontam-se algumas leituras teóricas fundamentais para 
a desenvoltura de pesquisas com a temática do fotojornalismo 
na História, percebendo as trocas de conceitos e abordagens 
com outras disciplinas. As considerações aqui apresentadas 
fazem parte das análises iniciais elaboradas para o 
desenvolvimento da dissertação de mestrado. 
Palavras-chaves: fotojornalismo; trajetória; Alcir Lacerda; 
Revista Manchete 
 
3) Cultura política de esquerda no Brasil: Alex Viany e o 
cinema nacional 
 
Gabrielli Zanca (UDESC) 

 
Jornalista cinematográfico, Alex Viany foi um intelectual que 
muito contribuiu para a formação e consolidação do cinema 
nacional, sua produção textual propôs debates sobre 
representação da sociedade brasileira, e reflexão social 
através do cinema. Ao acreditar que o cinema e a política 
poderiam ser complementares, defendeu a necessidade de 
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um movimento estético onde os filmes representassem o povo 
por meio de um realismo cinematográfico nacionalista e 
contestador, característico da estética do Cinema Novo e de 
seu intelectualismo militante. Como objetivo, este artigo 
pretende observar como a relação de Alex Viany com o 
Partido Comunista do Brasil, e como sua formação intelectual 
influenciou a produção de um cinema nacional socialmente 
engajado, representando um expoente da Cultura Política de 
esquerda das décadas de 50 e 60. 
Palavras-chave: Jornalismo cinematográfico; cinema 
brasileiro; Alex Viany; cultura política. 
 
4) Retrato falado de um guerrilheiro, um herói da 
resistência, ou apenas, o tio Carlos: a trajetória de 
Marighella em Silvio Tendler, Carlos Pronzato e Isa Ferraz 
 
Sara Alves Feitosa (UNIPAMPA) 
 
O artigo pretende problematizar o processo de construção da 
memória social brasileira sobre o período da ditadura civil-
militar (1964-1985) a partir da representação da trajetória de 
Carlos Marighella, parlamentar comunista, autor do Manual do 
Guerrilheiro Urbano, preso, torturado e assassinado em 1969. 
A partir da análise de três documentários cujo eixo narrativo é 
a trajetória de Carlos Marighella pretende-se mapear 
continuidades e descontinuidades no processo de construção 
da memória da resistência à ditadura brasileira. Os 
audiovisuais analisados são: Marighella– retrato falado do 
guerrilheiro, de Silvio Tendler (2001); Carlos Marighella, quem 
samba fica, quem não samba vai embora, de Carlos Pronzato 
(2011) e Marighella, de Isa Grinspum Ferraz (2012). 
Produzidos em contextodiferentes, estes três documentário 
parecem peças de um grande quebra-cabeça que o cinema 
brasileiro,aos poucos, vai montando sobre a história recente 
do país. Estas três produções apontam para questões 
importantes sobre a produção de memória social e histórica 
no Brasil contemporâneo, bem como possibilitam pensar 
sobre o fazer documentário no país. 
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Palavras-chave: Historiografia da Mídia; Marighella; Ditadura 
civil-militar; Filme de arquivo; 
 
5) Cinema pela Verdade: desafios de uma linguagem 
audiovisual para falar da História. 
 
Kaio Costa; Anderson de Souza; Sérgio Ricardo Soares  
 
Na linhagem de experiências do uso do audiovisual na 
Educação, o Cinema pela verdade inscreve-se como um 
projeto que, desde 2010, circula por todas as unidades da 
Federação do Brasil apresentando filmes que tratam da 
Ditadura civil-Militar no país (1964-1985). O objetivo declarado 
do minifestival é o fomento do debate e da memória sobre o 
período, posicionando-se a favor daqueles que lutaram contra 
o regime. Neste texto, levanta-se a discussão sobre os modos 
de utilização dos filmes nesta iniciativa: veículos de conteúdo 
sobre a História ou discursosinseparáveis de uma linguagem 
e de um modo de produção específicos? Para tanto, a 
investigação retoma a polêmica da capacidade do cinema de 
informar de maneira eficiente acerca do passado e questiona 
sobre os gêneros cinematográficos mais apropriados para 
esta tarefa, a partir das dificuldades, de traçar uma fronteira 
clara que separe a ficção do documentário. 
Palavras-chave: História; cinema; documentário; ditadura 
civil-militar; educação. 
 
6) Documentário a história da imprensa de Frutal - um 
passado presente  
 
Antonio Ferreira de Araujo Junior; Clarissa Souza Guilherme; 
Karen Neres da Silva; Lienay Aparecida Lúz Ferreira; 
Edwaldo Costa (UEMG) 
 
Este artigo tem como título “A História da Imprensa de Frutal – 
Um passado presente”. A escolha do assunto se fez a partir 
da constatação de que a cidade de Frutal-MG, não possui um 
acervo com dados que possam expor de maneira objetiva e 
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organizada, toda a trajetória dos meios de comunicação. Além 
da pesquisa teórica foi produzido um vídeo documentário com 
duração de 22 minutos, que contém fotos, imagens e 
depoimentos de pessoas que estiveram ligadas direta ou 
indiretamente com a trajetória da imprensa frutalense. A 
dificuldade de acesso aos documentos históricos, 
depoimentos, equipamentos de produção e outros, não foram 
obstáculos que pudessem comprometer a qualidade antes 
planejada para a produção do material. Ao relatar os fatos do 
passado e presente da imprensa na cidade, percebe-se o 
quanto é importante conservar a memória histórica e fomentar 
reflexões que proponham o desenvolvimento, a disseminação 
do conhecimento e da informação. “Um passado presente” foi 
utilizado com subtítulo da obra, já que a realidade antes 
constatada nos primeiros veículos de comunicação perpetua 
até os dias de hoje. No decorrer do trabalho, verificamos que 
o início da imprensa no município se deu com cunho político e 
essa situação promove até hoje grande dependência dos 
meios de comunicação, principalmente jornais impressos, de 
convênios publicitários com o poder público.  
Palavras-chave: História da Imprensa; Frutal; Documentário 
 
10h30 – 12h30 
 
Mesa 2 
Mediadora: Aryanny Thays da Silva 
 
1) A contribuição dos “livros de repórter” para a 
compreensão das práticas jornalísticas e dos 
acontecimentos históricos 
 
Angela Zamin (UFMG) 
 
Um conjunto significativo de livros publicados por repórteres 
brasileiros descrevem conflitos, guerras e revoluções. Estes 
“livros de repórter”, como são aqui nomeados, ofertam um tipo 
de relato que se ocupa do jornalismo para dele elaborar outro 
relato, uma exegese do próprio jornalismo. Tais relatos 
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contribuem, também, para historiar a prática jornalista. Os 
cinco livros que compõem o corpus desta análise oferecem 
uma amostragem de acontecimentos que solicitaram o 
conhecimento de narrativas históricas na composição da 
narrativa jornalística, ou seja, um domínio documental, uma 
relação de fatos semelhantes como modo de reassentar os 
quadros da vida desordenados pelo acontecimento e dotá-los 
de sentido. O artigo traça um breve retrospecto dos relatos 
sobre os conflitos, para finalmente dedicar-se aos “livros de 
repórter”, analisando-os a partir das contribuições ao estudo 
do jornalismo.  
Palavras-chave: Jornalismo; História; “Livros de Repórter”. 
 
2) Experiências de leitura: Leituras e leitores antes da 
prensa 
 
Vaniele Barreiros (UERJ) 
 
Perceber a leitura como prática social, história e cultural a 
partir da evolução e das variações textuais construídas e 
exercidas junto à sociedade, tendo como recorte as leituras e 
os leitores antes da prensa de metal. Revisando a história da 
leitura em autores como Fischer, Chartier e Manguel, busca-
se uma imersão na construção da leitura ao longo de alguns 
séculos. Ao comparar os usos e as apropriações da leitura ao 
longo da história da escrita percebe-se que o indivíduo é fator 
determinante nas práticas da utilização de tal tecnologia (a 
escrita). Esse trabalho propõe uma experimentação da leitura 
antes da prensa tipográfica ressaltando as formas e meios de 
apropriação do texto pelo indivíduo em meio aos percalços da 
leitura ao longo dos séculos. A inserção da leitura nas 
sociedades exclusivamente orais e a instauração da 
complexidade nos diversos controles e registros, as relações 
interpessoais e de poder e o desenvolvimento da leitura é o 
cerne desse trabalho. 
Palavras-chave: leitura; escrita; tecnologia da comunicação, 
história. 
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3) A positividade do atraso: o papel da voz na história da 
imprensa brasileira 
 
Bruno Guimarães Martins (UFMG) 
 
Quaisquer discursos que participam de uma noção de “atraso” 
tem como base uma projeção histórica linear. Tratamos aqui 
de questionar a noção evolutiva implícita em tal raciocínio, 
que não só nos destina, eternamente, a uma posição 
irrelevante, mas encobre particularidades da nossa própria 
história. Se concordamos que certas prescrições normativas 
perdem suas forças na medida em que se afastam dos 
centros de onde são produzidas, talvez haja um certo 
privilégio em se estar à margem. Neste artigo defendemos 
que foi justamente o “atraso”, ou seja, a constituição tardia de 
um circuito comunicativo impresso secundário, o que 
proporcionou uma notável particularidade na apropriação da 
imprensa no contexto brasileiro, a saber, a interação com 
sistemas de comunicação não-escritos que já se encontravam 
consolidados quando da chegada da imprensa no início do 
século XIX. Propomos então substituir a contraposição entre 
oralidade e escrita pela voz, que em suas variações e 
modulações poderia ser incluída como um princípio para ler e 
fazer a história da imprensa.  
Palavras-chave: História 1; Imprensa 2; Brasil 3; Oralidade 4; 
Voz 
 
4) Imprensa Ilustrada, intelectuais e projeto nacional: 
esboço prosopográfico dos colaboradores da revista 
Ilustração Brasileira (1935-1945) 
 
Marcelo Abreu; Bárbara Fernandes; Daniela Santos  
 
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados 
da pesquisa realizada no âmbito do projeto Cultura Histórica 
em revista: vendo o passado na Ilustração Brasileira (1935-
1945). O projeto como um todo tem por propósito investigar a 
divulgação e visualização do passado nacional durante o 
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Estado Novo no Brasil (1937-1945). A fonte privilegiada é a 
revista Ilustração Brasileira publicada pela empresa O Malho, 
em sua terceira fase inaugurada em 1935. Percebe-se na 
revista a constante preocupação em representar o passado 
nacional recorrendo à combinação dos textos às imagens as 
mais variadas – fotografias, pinturas históricas, etc. Pode-se 
inferir, portanto, uma confluência entre aquele projeto editorial 
e os usos do passado que fundamentavam o projeto nacional 
gestado durante o Estado Novo. Dessa forma, foi elaborada 
uma prosopografia com o intuito de analisar a trajetória 
desses intelectuais que contribuíram para a revista, bem 
como conhecer a geração que utilizava a escrita da história 
para construir e manter um sentimento nacional através da 
revista. Esse método utilizado contribuiu para a visualização 
desse grupo de colaboradores e permitiu que chegássemos à 
conclusão de que esses autores eram em sua maioria 
naturais do sudeste ou nordeste, estavam engajados na 
política, no magistério, em academias de letras, institutos 
histórico e possuidores ainda de um notável cosmopolitismo. 
Palavras-chave: revista Ilustração Brasileira, passado 
nacional, prosopografia, intelectuais. 
 
5) A construção histórica do popular na dialética do 
processo comunicativo 
 
Gerson de Sousa (UFU) 
 
Este artigo tem por objetivo analisar a importância social em 
problematizar e articular uma proposta no sentido da história 
da cultura popular a partir da dialética do processo 
comunicativo. As mudanças conceituais identificadas a partir 
da década de 60, desencadeadas pelos movimentos sociais, 
trouxe para o contexto contemporâneo a ruptura com o futuro 
como espaço utópico de realização e a necessidade de 
repensar a história, na comunicação, a partir de outras 
experiências vividas por sujeitos na realidade. A principal 
crítica nesse artigo é que o reducionismos do uso da mídia 
em tratar esses homens e mulheres, primeiramente como 
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objeto até o seu “reconhecimento” como sujeito-receptor 
contribuiu para a efetivação do discurso de que a existência 
histórica do popular só se materializa em determinado 
momento na história: ora como crise da pós-modernidade. 
Palavras-chave: Memória; Mídia; Processo Comunicativo; 
Cultura Popular; Identidade. 
 
Sessão 2 – 13h30 às 16h 
 
Sala C2 
 
Mesa 1 
Mediadora: Soraya Venegas 
 
1) Narrativas do passado no Facebook: consumo de 
temas de história e memória na fan Page “Fortaleza 
Nobre” 
 
Tiago Mendes de Oliveira (UERJ) 
 
O trabalho tem por objetivo investigar o consumo midiático 
dos temas de história e memória na fanpage “Fortaleza 
Nobre” no site de rede social Facebook. Por meio do estudo 
exploratório dos comentários na página, será utilizada a 
metodologia de etnografia na internet para a análise de 
postagens na página. Tal abordagem busca compreender a 
sociabilidade criada em torno de temas do passado no 
ciberspaço, cenário onde predomina a retórica do “novo”. 
Discute-se a relação entre história e mídia, e apresentam-se 
algumas contribuições bibliográficas sobre o termo 
“comunidades virtuais”. A análise dos comentários aponta 
para a relação entre memória individual e coletiva no contexto 
comunitário do grupo no Facebook, e para o estranhamento 
dos integrantes diante de uma cidade marcada pelas 
contingências da modernidade. Por fim, elencam-se hipóteses 
e questionamentos possíveis para o estudo da mobilização de 
significados dos temas do passado nas redes sociais online. 
Palavras-chave: memória; história; redes sociais; Fortaleza. 
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2) Democratização, exclusão e desigualdades: a evolução 
da comunicação social e de seus meios 
 
Reginaldo Gonçalves do Amaral  (Faculdade de Tecnologia e 
Ciências) 
  
O presente artigo busca entender o processo evolutivo das 
desigualdades e exclusões no campo das comunicações 
sociais e de seus meios, e, também, compreender o atual 
estágio de democratização midiática e informacional. Levou-
se em conta a participação de algumas camadas sociais 
quanto à apropriação de novos mecanismos que surgiram 
para maximizar as capacidades humanas acerca do registro e 
do processo de se comunicar. O artigo apresenta um longo 
período de evolução dos meios que o homem utiliza para se 
comunicar e interagir socialmente, e busca entender, 
principalmente, as diversas formas de desigualdades e 
exclusão no acesso as tecnologias de comunicação. A partir 
de levantamento ontológico, o artigo tem como intuito 
contribuir na compreensão dos impactos sociais que os meios 
de comunicação podem provocar, de forma positiva ou não, e 
das melhores formas de acesso às novas maneiras de 
interação social no país. 
Palavras-chave: evolução das comunicações; exclusão 
midiática; desigualdades na comunicação social; nova 
exclusão digital. 
 
3) Cinquenta anos de Roswell e Varginha: Memória 
discursiva em movimento e formação de sentidos no 
jornalismo 
 
Vítor L. Campanha (UFJF) 
 
O trabalho tem por objetivo, com base na Teoria do Discurso, 
comparar os discursos de duas reportagens: a primeira do 
jornal impresso norte-americano Roswell Diary, de 1947, e a 
segunda do programa televisivo brasileiro Fantástico, de 



262 

 

1996. Nos dois casos as pautas são supostas capturas de 
objetos e seres extraterrestres por militares. Baseando-se nas 
diferentes abordagens veremos como a memória discursiva 
em movimento durante quase 50 anos – teorias 
conspiratórias, produções cinematográficas e debates 
midiáticos acalorados sobre o tema dos objetos voadores não 
identificados – modificou os dizeres jornalísticos, fazendo com 
que matéria televisiva não obedeça totalmente aos cânones 
do objetivismo jornalístico.  
Palavras-chave: Memória discursiva; Análise de Discurso; 
jornalismo; história; ufologia. 
 
4) O “Diário Mercantil” no Golpe Militar de 1964: como um 
jornal de província auxiliou na consolidação do golpe. 
 
Daniella Oliveira Lisieux (UFJF); Christina Ferraz Musse 
(UFJF) 
 
O presente artigo faz uma análise de conteúdo das 
manchetes da primeira semana do governo militar no jornal 
juiz-forano “Diário Mercantil” do grupo Diários Associados, 
focando-se nas notícias de prisões políticas. Este, em 1964, 
era o maior jornal da cidade e região. Seus jornalistas 
acompanharam a marcha dos soldados juiz-foranos para a 
tomada do poder no Rio de Janeiro, o retorno dos mesmos 
como heróis, os atos que restringiam cada vez mais as 
liberdades individuais e testemunharam prisões políticas de 
amigos e conhecidos. Dessa forma, observa-se que, apesar 
de ainda não existir uma censura institucionalizada, as 
reportagens eram a favor do governo militar e isso pode ter 
interferido diretamente na opinião da população leitora. Além 
disso, trabalha-se a rememoração do Regime Militar e das 
prisões políticas que aconteceram naquele momento por meio 
de dados revelados pela Comissão Nacional da Verdade. 
Palavras-chave: Comunicação; jornalismo impresso; 
memória; ditadura militar; “Diário Mercantil” 
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5) Do terrorismo islâmico ao terror doméstico: o 
sensacionalismo e a construção da Cultura do Medo na 
Revista Veja. 
 
Tainá Bittencourt; Soraya Venegas 
 
O terror frente à ameaça de dor ou de morte faz parte da 
natureza humana. As empresas jornalísticas, percebendo 
essa característica do público e buscando incremento nas 
vendas de periódicos, muitas vezes parecem investir apenas 
na publicação de notícias ruins. Através do reforço do trágico, 
a partir de narrativas sensacionalistas, tendem a fomentar o 
que o sociólogo Barry Glassner chama de Cultura do Medo. 
Para entender esse processo, foram selecionados três 
eventos trágicos de naturezas distintas: o atentado ao World 
Trade Center, nos Estados Unidos em 2001; o terremoto 
ocorrido no Haiti, em 2010 e o assassinato da menina Isabella 
Nardoni, atirada pela janela do apartamento do pai em São 
Paulo, em 2008. Escolheu-se como veículo paradigmático a 
Revista Veja, uma publicação referência – maior tiragem do 
país e quarta maior do mundo. A observação de suas capas 
funciona como fio condutor para a reflexão de como a mídia 
constrói e reforça historicamente o medo (do terror islâmico, 
das forças da natureza e dos parentes mais próximos) a partir 
dos critérios de noticiabilidade e do discurso sensacionalista. 
Palavras-chave: Historiografia da Mídia; Cultura do Medo; 
Sensacionalismo; Critérios de Noticiabilidade; Revista Veja. 
 
 
6) A Mitização da construção do Tocantins 
 
Talita Melz (UFT); Edna de Mello Silva (UFT) 
 
O presente trabalho busca analisar a reportagem da Revista 
Veja, “Nasce um Estado”, de 20 de setembro de 1989, que 
fala sobre a criação do estado do Tocantins e a construção de 
uma cidade para a instalação da capital tocantinense, Palmas. 
A análise se pauta a partir da perspectiva da contribuição ou 
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não dessa matéria para construção da imagem de José 
Wilson Siqueira Campos como o Mito Fundador do estado. O 
estudo se baseia em diferentes conceitos de mito por meio de 
uma breve revisão bibliográfica e em observações já 
realizadas por outros autores sobre a concepção dessa 
representação. Ressalta-se ainda o forte papel que a mídia 
exerceu nesse contexto. Outro ponto abordado é a 
contextualização histórica da criação de um estado no norte 
de Goiás que se inicia no período colonial, e de como essa 
parte histórica possui pouca visibilidade no momento narrativo 
da criação e fundação do estado. 
Palavras-chave: história do Tocantins; Mito Fundador; Revista 
Veja. 
 
 
7) Servindo a dois senhores: características de História e 
Jornalismo na produção biográfica contemporânea 
 
Mariana Ramalho Procópio (UFV) 
 
Neste artigo, propomos apresentar como os campos 
discursivos da História e do Jornalismo se relacionam com o 
gênero biográfico. Partimos de uma caracterização dos 
referidos campos e, sobretudo, de um posicionamento 
específico no interior de cada um deles: o da Nova História, 
para o campo historiográfico e o do Jornalismo Literário, para 
o campo jornalístico. O objetivo principal é verificar se as 
biografias constituídas nesses dois campos trazem marcas 
discursivas específicas capazes de caracterizar o gênero em 
cada um deles. A partir de nossas análises, foi possível 
perceber que alguns procedimentos biográficos – uso da 
ficcionalidade, apresentação das fontes, utilização de 
recursos iconográficos, dentre outros – tende a se fazer 
presente de modo específico nas biografias dependendo do 
campo de ancoragem. Todavia, se por um lado conseguimos 
comprovar essa expectativa inicial – a de que o campo 
discursivo de ancoragem traria marcas na configuração 
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discursiva das biografias nele produzidas –, por outro, elas 
não foram suficientes para demarcar fronteiras entre eles. 
Palavras-chave: Narrativa biográfica; Jornalismo; História. 
 
8) Memórias de Torturas na Cidade do Aço 
 
Talissa de Angilis Azevedo Monteiro (UniFOA); Douglas 
Gonçalves (UniFOA) 
 
A presente pesquisa apresenta relatos de pessoas que 
sofreram perseguições e repressão política por serem contra 
as ações dos militares na cidade de Volta Redonda. São 
histórias de vítimas da repressão (presos políticos e 
torturados) que mostram a importância de uma investigação e 
revisão historiográfica da história local e dos casos que não 
foram divulgados pela mídia. Afinal, três cidades no Sul do 
Estado do Rio de Janeiro formavam uma área de segurança 
nacional: Volta Redonda, por abrigar a CSN (Companhia 
Siderúrgica Nacional), Barra Mansa com a sede do 1º BIB 
(Batalhão de Infantaria Blindada) e Resende com a AMAN 
(Academia Militar das Agulhas Negras), maior Batalhão do 
Exército Brasileiro. Portanto, essas cidades podem 
representar todas as outras do interior que não tiveram seus 
casos repercutidos como os das capitais. Para o trabalho foi 
feito um levantamento com as fontes que ampliaram ainda 
mais o enfoque sobre os fatos que aconteceram naquele 
período. São elas: Waldyr Calheiros, bispo emérito de Volta 
Redonda e Marizza Tonolli Bedê, vítima da repressão. 
Palavras-chave: Ditadura Militar; Volta Redonda; História 
Oral. 
 
Sessão 3 
 
01/06 (sábado) – 08h às 12h 
 
Sala C2 
 
8h às 10h 
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Mesa 1 
Mediadora: Silvana Louzada 
 
1) Informar ou Determinar? – Propaganda Política, 
Jornalismo Político e Cidadania 
 
Vitor Machado; Bianca Brandão; Camila Braz; João Paulo 
Conceição (UniFOA/RJ) 

 
O artigo originou-se de uma pesquisa de Iniciação Científica 
realizada durante o segundo semestre de 2010, enfatizando a 
questão das relações entre a produção da informação e a 
escolha do eleitorado brasileiro. O objetivo era avaliar se 
alguns dos principais telejornais brasileiros estariam adotando 
posturas políticas deliberadas em suas matérias para 
influenciar na decisão de voto da população. Observamos, 
durante toda a campanha eleitoral, três telejornais da Rede 
Globo: Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. A 
emissora foi escolhida por ainda apresentar os maiores 
índices de audiência, mas também por seu envolvimento em 
polêmicas eleitorais como as de 1989, quando foi acusada de 
manipular a edição do debate entre os candidatos. Os 
resultados da pesquisa não revelaram situações de uma 
tomada explícita de posicionamento político. A discussão 
bibliográfica tem apontado conclusões que coincidiram com 
as alcançadas em nossas observações: ainda que as mídias 
atuem como agentes políticos partidários tal fato não basta 
para provocar alterações nas intenções de voto. O artigo 
avança também em algumas reflexões preliminares sobre as 
novas formas de comunicação e seus possíveis impactos na 
disputa política contemporânea. 
Palavras-chave: história da mídia; telejornalismo; eleições; 
manipulação; Rede Globo. 
 
2) Memória, alteridade e a escrita da história no 
telejornalismo brasileiro: o caso do Globo Repórter  
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José Augusto Mendes Lobato (USP) 
 
Com base na perspectiva de que o audiovisual brasileiro pode 
atuar como local de resgate e documentação da história e da 
cultura do País, este artigo pretende analisar as estruturas de 
enunciação da alteridade sociocultural no telejornalismo de 
grande reportagem. A discussão se baseia em noções sobre 
a narrativa e seu percurso da oralidade às mídias, bem como 
nos debates sobre as interações entre os discursos 
informativo e histórico e os processos de demarcação da 
identidade e da alteridade por meio da produção simbólica. O 
programa Globo Repórter, por meio de sua edição 
“Ribeirinhos da Amazônia” exibida em janeiro de 2010, é 
tomado como objeto de análise, de forma a evidenciar as 
estratégias discursivas a partir das quais a memória e a 
identidade de determinadas regiões brasileiras são 
documentadas na narrativa televisiva. Ao fim, identifica-se que 
o produto em questão se configura como uma narrativa de 
alteridade � que atua, a um só tempo, como local de acesso à 
memória da região retratada e instrumento de escrita da 
história recente. 
Palavras-chave: Historiografia; Telejornalismo; Globo 
Repórter; Identidade; Alteridade. 
 
3) A Televisão e sua influência como meio: uma breve 
historiografia 
 
Jordane Trindade de JESUS; Vitor Lopes RESENDE (UFJF) 
 
Este artigo pretende discutir os aspectos históricos e sociais 
de um influente meio de comunicação desenvolvido nas 
primeiras décadas do século passado: a televisão. Através da 
discussão de elementos históricos e contemporâneos, o texto 
aborda de que maneira o aparelho televisor conseguiu um 
lugar de destaque dentre os demais meios de comunicação, 
sendo referenciado como um disseminador de pensamento, 
instigador de consumo e um influenciador social. A essência 
deste artigo reside principalmente na discussão dos teóricos 
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Douglas Kellner e Ellis Cashmore, que obtiveram destaque 
em suas obras ao citar a televisão como uma forte 
propagadora de ideologias e construtora de identidades. O 
texto aborda também aspectos culturais e socais que são 
influenciados pelo meio, como o desenvolvimento de novas 
linguagens, hábitos e convenções sociais.  
Palavras-chave: Televisão; Comunicação; Mídia; História. 
 
4) Trinta anos de história da televisão no Paraná 
registrados por três jornais diários (1954-1985) 
 
Osmani Ferreira da Costa (UEL/PR) 
 
Em 1954, um grupo de empresários e políticos criou em 
Curitiba o movimento Pró-Televisão no Paraná. Com o apoio 
da TV Tupi, fundada por Assis Chateaubriand em 1950, o 
grupo realizou naquele ano as primeiras experiências 
televisivas na capital paranaense e em três cidades do 
interior. Porém, as duas emissoras pioneiras só foram 
inauguradas, em Curitiba, em 1960: a TV Paranaense, em 
outubro, e a TV Paraná, em dezembro. Depois, até o fim do 
regime militar em 1985, outras dez estações de televisão 
comercial aberta entraram em funcionamento no estado. Esta 
comunicação objetiva historiar, analisar e interpretar – 
baseada em dados quantitativos e nos métodos comparativos 
e qualitativos – as práticas e representações que os três 
principais jornais do Paraná daquele período utilizaram para 
registrar os primeiros 30 anos da televisão no estado. Busca-
se compreender e refletir sobre as relações dos diários 
Gazeta do Povo, O Estado do Paraná e Folha de Londrina 
com os nascentes canais de TV e seus respectivos grupos 
concessionários. O texto é uma versão, bastante condensada, 
de um tópico do 1º Capítulo e das Considerações Finais da 
tese defendida pelo autor sobre o percurso histórico-político 
da televisão no Paraná. O resultado indica que inicialmente 
tida pela imprensa como símbolo da modernidade e do 
progresso, logo a televisão foi dada como concorrente no 
plano empresarial, como palco de disputas políticas e, depois, 
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colocada no limbo do “esquecimento” pelos diários não 
pertencentes aos mesmos grupos dos concessionários de 
canais. 
Palavras-chave: Mídia; Televisão; Imprensa; História; 
Paraná. 
 
5) Televisão e Pioneirismo: um olhar historiográfico sobre 
as cinco primeiras TVs do interior do Brasil. 
 
Emerson Dias (UERJ / UEL) 
 
O foco deste artigo foi o debate sobre o conceito de 
pioneirismo na história das cinco emissoras de televisão 
consideradas as primeiras no interior do Brasil. A proposta foi 
compreender como os fatos e acontecimentos que cercavam 
a criação destas empresas colaboraram na consolidação da 
imagem destes veículos de comunicação fora das capitais e 
mostrar que estes mesmos fatos, determinantes na eleição 
dos empreendimentos como vanguardistas, distorcem o 
tempo histórico quando relações sócio-econômicas e políticas 
são colocadas ao lado de questões técnicas (experimentos, 
transmissões, abrangência e consolidação da grade de 
programas) e de ordem legal (concessões e criação de 
pessoas jurídicas). Por meio da metodologia que envolve 
análise documental com base nos referenciais de Sônia 
Virgínia Moreira (2005) junto aos métodos regressivos de 
Marc Bloch (2001), a análise crítica e a memória 
historiográfica de Le Goff (1990) com a história dos conceitos 
de Koselleck (2006), pretende-se mostrar que um canal de 
televisão precisa conciliar todos estes elementos junto aos 
principais fatores que determinam sua continuidade: a 
aceitação do público e o posicionamento na História. 
Condições que devem ser transferidas para a realidade 
enfrentada na época pelos pioneiros da televisão no interior, 
onde as relações com a comunidade e com a tecnologia 
disponível eram bem diferentes das atuais.  
Palavras-chave: Historiografia da Mídia, televisão, memória, 
comunicação. 
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6) A telenovela como fonte histórica: Janete Clair e a 
abordagem política nas tramas Irmãos Coragem e Fogo 
sobre terra 
 
Gabriela Silva Galvão (UFMF) 
 
O presente trabalho visa focar na temática política nas 
telenovelas Irmãos Coragem e Fogo sobre Terra da autora 
Janete Clair, segundo o contexto político, econômico e social 
no qual as tramas estão inseridas. Sendo assim, é possível 
identificar a maneira como o ideário da contestação do 
sistema político vigente entre os anos de 1970 e 1975 se deu 
e alterou o tratamento e o entendimento da abordagem 
política presente nas obras. É necessário percebermos que, 
embora pouco estudada pela historiografia, a telenovela se 
mostra como uma vertente da ficcionalidade importante para o 
estudo do contexto histórico na qual ela está inserida. 
Palavras-chave: Ditadura militar; telenovela, Janete Clair, 
Rede Globo; Fonte Histórica 
 
7) Lado a Lado: a história do Rio de Janeiro e a telenovela 
 
Elaine Azevedo; Roberto Elias (UERJ) 
 
Os meios audiovisuais, em especial a televisão, são 
fartamente consumidos pelo público brasileiro. Dentre os 
produtos, a teledramaturgia é o que encontra maior 
reverberação, sendo reconhecidamente uma das principais 
mercadorias da indústria de entretenimento. Sendo assim, 
têm inegável força na formação de opiniões e na transmissão 
de informações a uma população que, de modo geral, não 
tem o hábito da leitura. Reprises de novelas antigas nos 
fazem recordar outras épocas, enquanto as chamadas tramas 
de época buscam reproduzir determinados períodos 
históricos. Nessa medida, a telenovela cumpre um papel 
lúdico e didático ao romancear situações do passado, levando 
o público a conhecer um pouco mais sobre a história do seu 
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próprio país. Para ilustrar tal afirmação tomamos como 
exemplo Lado a Lado, novela exibida pela Rede Globo, 
contextualizada no Rio de Janeiro do início do século XX, que 
dramatiza importantes acontecimentos históricos daquele 
momento. 
Palavras-chave: Historiografia da mídia, telenovela, 
representações sociais, Rio de Janeiro, revoltas da República 
Velha. 
 
10h15 às 12h 
 
Mesa 2 
Mediadora: Ângela Schaun 
 
1) Vítimas judias e o Holocausto: um trabalho da memória  
 
Letícia Rossignoli (UFF) 
 
A política nazista de extermínio perpetrada na Europa e que 
culminou na morte de seis milhões de judeus tornou-se, 
atualmente, tema célebre para diversas produções midiáticas. 
Diante dessa presente demanda a memória social sobre as 
vítimas judias da Segunda Guerra (1939-1945) toma novos 
sentidos. Portanto, ao contrário do que vemos atualmente, o 
genocídio dos judeus na Segunda Guerra era pouco 
explorado, pouco debatido e pouco noticiado. Longe de ser 
um pesado arquivo morto, já acabado e definitivo a memória 
se caracteriza por suas sucessivas deformações, que a torna 
aberta à dialética do lembrar e do esquecer e vulnerável a 
manipulações e apropriações (Nora, 1984). Nesse sentido, 
este artigo busca mostrar a cobertura jornalística do pós-
guerra (1945) no jornal Folha da Manhã e como estava sendo 
construída uma memória social acerca das vítimas judias que 
diverge do que presenciamos hoje como a memória do 
Holocausto. 
Palavras-chave: jornalismo, memória, Holocausto, 
esquecimento 
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2) Questões historiográficas e metodológicas: 
historiadores e jornalistas coincidem, entretanto, não se 
confundem. 
 
Rosana Schwart; Angela Schaun (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie) 
 
Este artigo aborda a relação contemporânea das áreas de 
conhecimentos história e jornalismo, no tocante a produção 
dos registros/documentos criados pelos indivíduos envolvidos 
na esteia dos acontecimentos. Apresenta percursos 
realizados pela historiografia até os métodos de análise da 
História Imediata, intrinsecamente ligados aos documentos 
advindos da produção dos jornalistas, aos veículos de 
comunicação. Uma vez acreditando na hipótese de que o 
jornalismo faz história, ou seja, que se constitui em uma forma 
de produção histórica, o campo de estudo da história, criou 
metodologias de análise que relacionam jornalista e 
historiadores. Dessa forma, percorremos por um debate 
teórico sobre os caminhos da Historiografia, as relações do 
jornalismo com a história, a perspectiva de análise da história 
imediata, questões sobre temporalidades, gerações, gênero e 
formação dos sujeitos sócias no ato da produção e estudo dos 
documentos.  
Palavras-chave: Historiografia, Jornalismo, História Imediata 
 
 
3) Jornalismo e o dever de memória 
 
Leandro Lage (UFMG) 
 
Propõe-se discutir o trabalho de memória operado pelo 
jornalismo a partir do conceito de “dever de memória”, 
abordado na esteira de P. Ricoeur. A partir da leitura das 
capas de jornais e revistas brasileiros no âmbito da cobertura 
do acontecimento “incêndio na boate Kiss”, ocorrido em 27 de 
janeiro de 2013, em Santa Maria (RS), busca-se compreender 
a evocação da memória, no jornalismo, para além de uma 



273 

 

estrita serventia ao presente ou do problema da fidelidade ao 
passado. Percebe-se, nos exemplos observados, o 
surgimento do dever de memória - sob a forma de um 
imperativo - como pano de fundo do exercício da memória 
praticado pelo jornalismo. Nesse movimento, ressalta-se o 
lugar do esquecimento, bem como a possível inversão da 
lógica da memória segundo a qual um passado é invocado no 
presente: ou seja, quando o presente se deixa interpelar pelo 
passado daquele acontecimento. Ao final, compreende-se 
esses processos como exercícios retrospectivos e 
prospectivos de memória, os quais se afiguram como 
possibilidades de abordagem do trabalho de memória no 
jornalismo. 
Palavras-chave: jornalismo; memória; dever de memória; 
esquecimento; acontecimento. 
 
4) Memória Institucional: possibilidade de construção de 
significados no ambiente organizacional 
 
Andréia Arruda Barbosa (PUC/RS) 

 
As implicações do mundo pós-moderno estão repercutindo 
no ambiente organizacional, cada vez mais (inter) dependente 
às variações e às alterações no relacionamento com os 
públicos estratégicos. Diante desta complexa realidade de 
relações sociais e valores efêmeros, em que os quadros de 
referência que davam certa estabilidade aos indivíduos no 
mundo social estão abalados, as organizações precisam 
investir em ações que ressaltem os elementos não transitórios 
de sua identidade para construir relacionamentos de valor 
com seus stakeholders. Este artigo se propõe a apresentar a 
memória institucional como uma possibilidade de 
comunicação organizacional neste contexto, evidenciando os 
enfoques de alguns teóricos sobre a temática da memória e 
traçando uma evolução do conceito no ambiente 
organizacional. 
Palavras-chave: Memória, Memória Institucional, 
Comunicação Organizacional 
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5) Os “Anos Azuis” da Comunicação no Brasil: as 
Relações Públicas e Memória dos 50 Anos do Curso de 
Jornalismo da Unicap 
 
Alfredo Sotero Alves Rodrigues (UNICAP) 
 
Resgatar e preservar a memória das organizações no Brasil é 
trabalho de contingência. Para tais cenários, faz-se 
necessário ter a pertença de um profissional qualificado em 
ações de relacionamento entre as organizações e seus 
diversos públicos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é 
analisar o processo da memória organizacional como 
instrumento de pesquisa científica e institucional planificada 
das Relações Públicas. Busca-se, como empoderamento 
específico, registrar a arte empírica da homenagem ao Jubileu 
de Ouro do curso de Jornalismo da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap), especialmente com a exposição: 
“Máquina (In)Orgânica de (In)Formação-Mundo! 50 anos de 
Jornalismo Unicap, 1961/2011”. O cenário e seus contextos 
também são correlacionados aos 50 anos de pesquisa em 
comunicação no Brasil. 
Palavras-chave: relações públicas; jornalismo; memória; 
pesquisa em comunicação; jubileu de ouro. 
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