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COMUNICAÇÃO

E

TRANSFORMAÇÕES

SOCIAIS

9º CONGRESSO DA SOPCOM – 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2015

Se o debate sobre a relação da comunicação com as transformações sociais possui raízes bastante
antigas na História do pensamento social, os desenvolvimentos das últimas décadas vieram ampliar
consideravelmente a importância desse debate.
Experimentamos hoje transformações profundas no nosso mundo e nas nossas vidas, numa escala e a
uma velocidade sem precedentes. Desde a economia à política, da tecnologia à cultura ou às organizações, dos nossos hábitos ao modo como nos relacionamos uns com os outros, todos os domínios da vida
social se encontram hoje marcados por mudanças fundamentais.
Nas suas diversas formas, a comunicação, enquanto realidade antropológica fundamental, no cerne
de toda e qualquer experiência individual e social, adquiriu um estatuto essencial à medida que a sua
instrumentalização em tecnologias cada vez mais sofisticadas foi operando transformações radicais na
sua natureza e, por consequência, nas instâncias sociais que percorre.
Por um lado, a comunicação surge como o elemento catalisador de todas as transformações, potenciada
de igual modo por assinaláveis desenvolvimentos tecnológicos com impactes visíveis nas sociedades
contemporâneas. Por outro lado, as diversas formas de comunicação (informativa, política, estratégica,
cultural ou estética, entre outras) são elas próprias, nas suas práticas e nos seus princípios, simultaneamente resposta e consequência, causa e efeito das transformações do mundo em que coexistem.
É neste contexto que refletir a comunicação e as transformações sociais, nas suas diversas dimensões,
é um dos desafios mais interessantes – e, também, mais complexos – das sociedades contemporâneas,
que a comunidade académica e científica não pode deixar de realizar e que a SOPCOM assume como
tema do 9º Congresso.
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D A

I N F O R M A Ç Ã O
MODERAÇÃO: ANA LÚCIA TERRA

PAINEL 1 – SALA 2 – 13/11 . 8H30

NOME: ANA

SERRANO TELLERÍA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Twitter

e a Privacidade: A Partilha de Estratégias e Ferramentas

Os estudos das redes sociais como aplicações, meios e plataformas que amoldam a configuração dos nossos perfis e identidades digitais, para além das suas potencialidades para influenciar as
nossas identidades online – e offline – (Van Dick, 2013) apontam para uma série de articulações e
características que tentam descrever as circunstâncias em que os utilizadores se desenvolvem neste
ambiente online. Descrito como líquido (Serrano Tellería, Oliveira; 2015), a ecologia de mídias digitais
caracteriza-se por a negociação constante de regras cujas normas e valores não são claras, tratando-se
de um modelo descentralizado com um formato multimídia e flexível – em constante mudança, actualizado, corrigido e revisto – cujo conteúdo é insensível à distância, não-linear, e que tem uma base
em diversas fontes de recursos com audiências fragmentadas, e cujos comentários são valiosos e a ter
em mente (Kawamoto, 2003: 33). Portanto, as características das mídias digitais são líquidas já que
nenhumas das suas fronteiras são delimitadas e estão constantemente a ser negociadas. Para além do
mais, a mesma delimitação pode ser considerada inútil se tivermos em mente que o conteúdo flui em
diversas fontes de recursos e audiências fragmentadas – dispostos aexpandir – (Serrano Tellería, 2015a).
Se aprofundarmos como estas aplicações, meios e plataformas articulam as ações dos utilizadores e
caracterizam as circunstâncias do seu desenvolvimento online; encontramos que as reflexões académicas
referem-se, principalmente, às “mediated memories” – “normative discursive strategies” – (Van Dijck,
2007: 22) e às “terministic screens” – (Markham, 2013). Estas chamam a atenção para como os filtros
permitem expressarmo-nos em certos aspetos, mas não em outros. “Na cultura algorítmica de hoje, o
filtro tornou-se uma metáfora difundida para as formas em que a tecnologia pode remover determinado conteúdo e como ele pode alterar ou distorcer textos, imagens e dados”. A tecnologia tem sido
descrita como “Architecture of Intimacy” (Turkle, 2011) e nos meios de comunicação social, redes
sociais, como a “Architecture of Disclosure” (Facebook: Marichal, 2012), onde a quantificação métrica
prescreve a interação social (“Desire for more” – Facebook: Grosser de 2014). Ambos parecem ser os
jogadores poderosos da formação do comportamento normativo (“Normative Behaviour”, Linkedin
e Facebook: Van Dijck, 2013). Além disso, a incluir a possibilidade de receber estímulos de todos os
tipos e o ‘Design de Exposição’ (Serrano Tellería, 2014; 2015a) influencia constantemente a forma
de estabelecer o nível de prioridade correctamente, bem como a forma de proteger a sua privacidade
em diferentes camadas e estágios de acordo com suas possibilidades (Serrano Tellería, Oliveira; 2015;
Serrano Tellería, 2015b). Apresentamos neste trabalho os resultados da análise da rede Twitter através
do software de tratamento de texto Netlyc que permitiu classificar os Tweets e identificar os Hashtags
relevantes para o estudo. O objetivo foi tentar perceber que tensões existem na rede entre as concepções
do público e do privado. Os resultados gerais apontam aum conjunto de estratégias e ferramentas para
a privacidade; principalmente, a traves da partilha entre os utilizadores de diversos artigos que revelam
as suas principais preocupações.
RESUMO:

NOME: ZENY

DUARTE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Tradição

Transformações Sociais

e Herança Cultural”: Memória em Arquivos e as

RESUMO: Segundo Antônio Houaiss, tradição “é herança cultural”, legado de crenças, técnicas, de uma
geração para outra. Conjunto dos valores morais, espirituais, transmitidos de geração em geração...
Memória. Chamamos a atenção para a semântica da palavra memória e, acredita-se que toda evolução de
pensamento, palavra e ação deve sustentar o real valor de tradição com vista à preservação da memória.
Em países mais antigos, a tradição é algo sagrado e inviolável; a iconografia e a iconologia são fontes
históricas imutáveis e assim permanecem por milênios. No entanto, é preciso que as áreas do conhecimento relacionadas com estudos sobre informação e comunicação, acompanhem as transformações
sociais, sem haver a subcultura da mudança, como se as aparências demonstrassem evolução e novos
empreendimentos. Mudam-se as fachadas mas não os conteúdos. Aqui, objetivamos chamar a atenção
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para a necessidade de compreender as transformações sociais com reflexos nas mudanças de conceitos de
tradição e memória, tendo como pano de fundo os arquivos na contemporaneidade, a era pós-custodial e
o desengessar da relação da informação com a comunicação. Nesse sentido, é bem-vinda a desconstrução
da ideia do arquivo como propriedade onde se conserva informações e pensado, apenas, como memória,
esta, com toda a carga da reflexão filosófica, da autobiografia e da história, negando sua interligação com
a informação, comunicação e conhecimento. Esta discussão avalia as múltiplas formas de transmissão da
informação e comunicação na sociedade contemporânea e a função dos arquivos na reprodução e na transformação das dimensões do comportamento informacional.

NOME: JULIANA

CAMPOS LOBO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Preservação

da memória cultural, por meio da criação de uma
plataforma digital colaborativa: um estudo em torno do Festival Guarnicê de Cinema.

RESUMO: Com

o avanço da tecnologia e da revolução comunicacional, que consequentemente culminou
com o processo colaborativo no ciberespaço, é relativamente comum o usuário ainda se deparar com
a desorganização das informações na web e com a forma aleatória em que estão dispostas. As plataformas digitais surgem, então, como um meio habitado na web, utilizado, sobretudo, para o lançamento
de conteúdo. Tais modelos digitais de arquivamento e memória fazem parte docampo da preservação
histórica, que busca novos conceitos e ideias para contribuir com a proteção dos recursos históricos do
nosso país. No entanto, o movimento de preservar e organizar o que está disperso em um determinado
lugar-tempo decorre dos indivíduos que o suportam. Assim, ao migrar de uma plataforma de consumo
para uma plataforma de criação e colaboração, a internet passou a oferecer as condições e ferramentas
necessárias para transformar o perfil do seu usuário: de uma postura passiva para uma ativa, o prosumer.
Agora, qualquer usuário pode criar seu conteúdo e distribuí-lo por seus próprios canais de mídia, em
vários formatos: escrito (blogs), vídeo (YouTube, Vimeo, etc), áudio (podcasts disponíveis em blogs,
sites, etc), imagens (Flickr), etc. Complementarmente, o novo formato de preservação histórica situa-se
no desenvolvimento dos recursos propiciados pela era digital. Por isso, o campo da preservação não está
alheio a este fenômeno. Mas, além de apenas noções básicas de e-mails e páginas, a Web 2.0 entrelaça o
tecido social com as ideias e opiniões dos outros para criar um outro nível de comunicação e interação.
É com esta tecnologia que preservacionistas podem promover os objetivos de preservação histórica
e melhorar os serviços já oferecidos. Por causa da infinidade de aplicações individuais que existem
atualmente na internet, uma ordem coerente e taxonômica é criada para ajudar os preservacionistas a
encontrarem e reconhecerem essas possibilidades. Uma vez identificados, os pedidos são avaliados por
sua utilidade e profissionalismo, bem como pela sua popularidade com o público em geral. Dessa forma,
a proposta desta comunicação, resultado do projeto de investigação que está sendo desenvolvido no
âmbito do doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, pela Universidade
de Aveiro, é se concentrar em uma lente mais fina sobre as aplicações e plataformas mais populares,
disponibilizadas pela Web 2.0, que forneçam detalhes e funcionalidades sobre áreas específicas, como
a preservação da memória cultural da cidade de São Luís, Maranhão (Brasil), em torno do Festival
Guarnicê de Cinema, um dos festivais de cinema mais antigos do país. Portanto, no sentido de preservar
informações, produções, estabelecer contatos e oferecer múltiplas possibilidades de colaboração remota
para a produção e a difusão de conteúdo por meio da internet e da cultura compartilhada, considera-se
relevante refletir sobre o desenvolvimento de uma plataforma digital colaborativa que esteja destinada
a promover a preservação da memória cultural tendo em vista a produção audiovisual em São Luís.

NOME: RAIMUNDA

DE JESUS ARAUJO RIBEIRO, CASSIA FURTADO E LÍDIA OLIVEIRA

Comportamento infocomunicacional online dos docentes/
investigadores do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSo/ CCH) da UniversidadeFederal do Maranhão (UFMA/ Brasil)
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Estudo sobre o comportamento infocomunicacional dos docentes/ investigadores do Centro
de Ciências Sociais e Humanas (CCSo/ CCH) daUniversidade Federal do Maranhão (UFMA). Este
estudo visa compreender como o comportamento infocomunicacional on-line dos docentes/investigadores pode conduzir à formação contínua, à visibilidade, e ao reconhecimento entre pares no sistema
científico global. Parte-se do princípio nesta investigação que a formação contínua do corpodo docente
é um componente fundamental a considerar no sentido de compreender como ela interfere ao nível do
RESUMO:
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desempenho conducente à promoção e divulgação dotrabalho científico desenvolvido. Considera-se
existir um processo dialético entre formação e comportamento infocomunicacional ou seja, melhores
literacias infocomunicacionais geram incremento ao nível da formação, mas a própria formação conduzirá ao aperfeiçoamento das práticas infocomunicacionais dosdocentes/investigadores. Infere-se que as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), em especial a Web 2.0 e as Redes Sociais nas atividades acadêmicas ecientíficas dos docentes/ investigadores na Educação superior, promovem a interatividade e a colaboração científica interpares nas universidades e comunidades científicas Nesse contexto
o objetivo deste estudo é avaliar as práticas infocomunicacionais dos docentes/ investigadores do CCSo
da UFMA, como mecanismos de interação entre pares, visibilidade e os seus reflexos na formação
contínua destes. Para o desenho desta investigação, de acordo com a questão de investigação e os objetivos delineados, optou-se pelo estudo descritivo – interpretativo de cariz qualitativa e quantitativa
como método de pesquisa, tendo em vista que este possibilitará o estudo pormenorizado edetalhado do
fenômeno em estudo, bem como o estabelecimento de significados com vistas a permitir dar resposta a
questão de investigação. A população alvo deste estudo é composta pelos docentes/ investigadores dos
cursos de Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo, Radialismo e Relações Públicas), Pedagogia e Serviço Social do CCSo, bem como dos cursos de História, Ciências Sociais e Filosofia do CCH.
Dada a particularidade do fenómeno em estudo, e a metodologia de investigação a ser adotada para
seu o desenvolvimento, tendo em vista a necessidade de nos basearmos em várias fontes de evidência,
que venham a conferir validade e fidelidade aos dados e informações que serão coletadas, optou-se pela
seleção do inquérito por questionário misto como técnica de recolha de dados, a serem aplicados com a
população alvo deste estudo, aqui formada pelos docentes/ investigadores do CCSo e CCH da UFMA.
Esta técnica de recolha nos irá nos possibilitar análises qualitativas e quantitativas. Essas análises nos
permitirão cruzar as informações coletadas referentes ao perfil dos docentes/ investigadores existentes
nos cursos do CCSo e CCH, universo deste estudo, bem como as suas atitudes referentes ao comportamento infocomunicacional online destes investigadores relacionadas ao uso que fazem dos recursos
online (web 2.0 e Redes Sociais) em suas atividades de ensino e pesquisa, bem como identificar a visibilidade e divulgação de suas pesquisas e produção científica nas comunidades científicas direcionadas
as suas áreas de conhecimento e áreas afins.

NOME: SÓNIA

MARIA FERREIRA DA SILVA E ZENY DUARTE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Fotografia em Unidades de Informação: Valor Informativo e Permanente

RESUMO: Tratar-se-á

de revisão teórica e conceitual sobre a fotografia enquanto documento permanente
e de valor comprobatório, informativo ehistórico, recolhida e acumulada em unidades de informação
(arquivo, biblioteca, museu). Para além das particularidades inerentes de cada uma dessas unidades,
emarquivo a documentação fotográfica é reconhecida como conjunto documental, em biblioteca como
coleção e em museu como peças. A fotografia é um suporte documental que exerce imenso fascínio, por
registrar a imagem como ela é e, por ser polissêmica, disponibiliza infinita representação e interpretação. Destacar-se-ão estudos acerca dafotografia como documento disseminador de informação, sua
relevância e a relação que possui com diversas áreas do conhecimento.
Concluir-se-á que, por possuir características específicas, inclusive relacionada ao suporte, a fotografia
necessita de distintos tratamentos (em arquivo, biblioteca e museu) à organização e representação da
informação nela contida.

MODERAÇÃO: ANA VELOSO

PAINEL 2 – SALA 2 – 13/11 . 10H

NOME: ANDRÉA

DE BRITTO E MARIA DAS GRAÇA S.TEIXEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Digitalização do Acervo do Museu Afro-Brasileiro/UFBA

RESUMO: A

sistematização e digitalização de acervos é um processo que envolve questões referentes a
preservação, segurança de acervos, salvaguarda de registros, disseminação, sociabilização e recuperação
da informação. Os Museus tem buscado se inserir na sociedade do conhecimento que aponta caminhos
para a dinamização na organização e acesso aos objetos documentos. No caso específico do Museu
6

Afro-Brasileiro da UFBA, observamos a urgência em estruturar a documentação, devido às questões
referentes a memória e a identidade cultural dos afrodescendentes que estão representados nas peças
que compõem oacervo. Atrelar tecnologia as informações contidas no acervo do Museu Afro-Brasileiro/
UFBA, é contribuir de maneira significativa para a produção do conhecimento de crianças, jovens e
adultos, e não apenas negros, sobre tudo, para que toda a sociedade brasileira se familiarize cada vez
mais com os elementos da cultura negra, abrindo espaço para a construção do respeito aos saberes tradicionais e contemporâneos legados pelo povo negro.

NOME: CRISTINA

LUÍSA TAVARES NOGUEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os Centros de Documentação em Portugal: serviços de informação e comunicação
RESUMO: A

explosão da informação por um lado e o aumento da produção de documentação científica
e técnica por outro têm acompanhado a especialização progressiva da ciência e do conhecimento desde
o Renascimento, e com maior intensidade desde o século XX. A preocupação com o controlo do conhecimento esteve na base da optimização de processos de organização e representação da informação
tendentes à eficiente disseminação e acesso ao conhecimento que ia sendo produzido em novos suportes.
Paul Otlet criou no início do século XX a noção de documentação, que numa visão universal contempla
toda a informação registada independentemente do seu suporte. Surgem neste contexto os primeiros
Centros de Documentação, serviços de informação especializados em termos de temáticas, híbridos
no que diz respeito a funções, centralizadores no que se refere a suportes e tipologia de documentos e
informação, serviços agregadores de conhecimento, que têm vindo a assumir um papel importante como
difusores de diversas formas de comunicação, nomeadamente informativa e cultural. Em Portugal, nas
últimas décadas temos assistido à proliferação destes serviços como departamentos fundamentais no
processo de comunicação organizacional, das entidades tutelares. Os meios de comunicação social como
consumidores e produtores de informação desde cedo encararam os Centros de Documentação como
serviços indispensáveis ao exercício das suas funções, vendo neles uma mais-valia para a eficiência e
qualidade da produção dos seus conteúdos, sobretudo pela vantagem que deles decorre no acesso e organização das fontes de informação jornalística (imprensa, bibliografia, fotografias, etc.). Por outro lado,
além de constituírem arquivos informativos e históricos de grande importância para a instituição, são
igualmente relevantes para a comunidade em geral pois dão acesso aos conteúdos produzidos (jornais,
programas vídeo e áudio) a utilizadores externos, assumindo algumas vezes fontes de receita paralela
para os meios de comunicação social. A qualidade informativa e técnica destes serviços potencia o
capital intelectual das mesmas e contribuí para a maior competitividade das empresas de Comunicação Social. São exemplos neste domínio, o Centro de Documentação da Globo (Brasil) ou o Arquivo
e Centro de Documentação da Global Media Group ou Centro de documentação RTP em Portugal.
O papel deste tipo de serviços originou já vários Encontros Luso-Espanhóis de Centros de Documentação especializados em Comunicação Social. Paralelamente, os Centros de Documentação coletam,
com frequência, recortes de jornais ou documentários, em formato de clipping de notícias sobre as
instituições tutelares ou sobre as temáticas em que são especializados, constituindo por isso serviços
que valorizam a produção jornalística como fonte de informação e base para a produção do conhecimento. Este tipo de atividade tem, muitas vezes a sua génese nos Gabinetes de Comunicação e Relações
Públicas de diversas organizações, promovem a produção deste tipo de arquivos como suporte à sua
actividade, ou que recorrem a essa informação junto dos Centros de Documentação. A presente comunicação pretende traçar sucintamente as características, definições, origens e evolução dos Centros de
Documentação em Portugal, efetuando um retrato deste tipo de serviços e das premissas que norteiam
a sua atividade com o objetivo de demonstrar alguns dos seus contributos no âmbito da difusão da
informação científica e de caráter especializado e da comunicação organizacional das entidades que
os tutelam. Do ponto de vista metodológico, este estudo baseia-se na pesquisa bibliográfica e documental, no mapeamento Web dos centros de documentação, em questionários e na observação direta.
O principal contributo deste estudo será a identificação dos Centros de Documentação portugueses,
dos principais serviços prestados, das potencialidades dos respetivos acervos, de modo a traçar uma
síntese panorâmica da génese e evolução destas instituições na Europa e em Portugal.
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NOME: GRACINDA

MARIA FERREIRA GUEDES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Normalização – Condição Sine Qua Non para a Comunicação da Informação em Arquivos Histórico ou Definitivos
RESUMO: A

apresentação aborda a organização, a representação e a comunicação da informação custodiada em Arquivos históricos ou definitivos e insere-se no contexto da Ciência da Informação, nomeadamente da Arquivística. Tem como objetivo primordial realçar a pertinência da normalização em todo
o processo de organização documental, com especial relevância para a descrição normalizada como
condição sine qua non para a efetiva comunicação da informação. Para tal, recorrendo a uma metodologia de análise qualitativa, começamos por clarificar o conceito de “comunicação” que, como é consabido, vem da palavra latina communicāre, “pôr em comum” ou “partilhar”, e de o associar ao contexto
da descrição da informação em Arquivos, onde é imperioso tornar comum a informação contida nos
acervos documentais, de modo a cumprir com eficiência e eficácia uma das mais importantes missões
do arquivista – a comunicação da informação. A internet potenciou a democratização no acesso à
informação e veio intensificar e disseminar a comunicação da informação à escala global, favorecendo,
de sobremaneira, a ação dos arquivistas. Porém, para que a comunicação dos acervos seja eficaz, a
organização dos fundos e a sua representação em registos terá, necessariamente, de ser normalizada,
quer ao nível da terminologia, quer da estrutura, quer, ainda, do conteúdo da descrição, de modo a
torná-los, em simultâneo, autoexplicativos para os utilizadores e para os pares e interoperáveis entre
sistemas. O estudo permitiu-nos concluir que este intento só é satisfatoriamente alcançado quando,
cumulativamente, se verificam dois pressupostos: a) a metodologia adotada na identificação e organização (intelectual e física) é assente nos princípios basilares da Arquivística e no rigor teórico e metodológico, contribuindo para uma “quase natural” (re)organização de fundos outrora desorganizados,
trazendo à luz o seu contexto de produção e a estrutura do organismo produtor; b) a representação da
informação é feita com base em normas (internacionais e nacionais) e orientações que as clarificam,
aceites pela comunidade científica e do domínio dos investigadores. Revelou-nos, ainda, que a criação
de registos normalizados e disponíveis na Web permitem “reunir” virtualmente parcelas de um mesmo
fundo dispersas por diversos Arquivos (de capital relevância em Arquivos históricos e definitivos).
Concluímos, em suma, que através da criação de descrições fiéis e autoexplicativas, agilizamos a comunicação da informação e a interoperabilidade dos registos e potenciamos a recuperação, a permuta e o
acesso ao conhecimento – móbil privilegiado de todas as transformações sociais.

NOME: LILIANA

ISABEL ESTEVES GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

abordagem sistémica na gestão da informação na Universidade de Coimbra: potencialidades e desafios, presente e futuro
Tendo em consideração as perspetivas interdisciplinares que as Ciências da Informação e
da Comunicação hoje nos permitem, e sem esquecer que as novas tecnologias da informação e da
comunicação têm proporcionado cada vez mais a emergência de novos trilhos a explorar na esfera
infocomunicacional, o projeto de investigação em curso incide no estudo da gestão da informação em
contexto universitário particular – a UC – encarado na sua amplitude global. No domínio específico da
Ciência da Informação (CI), esta comunicação tem o propósito de mostrar como a visão tradicional do
conceito de gestão da informação tem impacto fortemente negativo no uso dos recursos informacionais.
Consequentemente, a inadequada gestão dos fluxos de informação não permite gerar conhecimento
e as tecnologias, por si só, não são a solução para ultrapassar essas limitações. O problema geral da
investigação corresponde, na verdade, a um tema com uma cobertura alargada e abrangente, pelo que
importa identificar os seus objetivos fundamentais: i) Compreender as implicações da visão sistémica
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no tratamento dos sistemas de informação (s. i.); ii) Analisar e descrever a singularidade estrutural da
Universidade de Coimbra (UC); iii) Identificar os fluxos informacionais e apurar quais os instrumentos
essenciais à Gestão da Informação. A metodologia a usar partirá da identificação dos componentes
estruturais orgânicos (administrativo, científico-pedagógico, investigação, etc.) que integram a UC e do
estudo dos fluxos de informação, de modo a compreendermos onde e como a informação é/foi produzida. A identificação dos sectores orgânicos produtores, quer na funcionalidade quer nas atribuições
e competências próprias, é, sem dúvida, imprescindível para contextualizar a informação produzida/
recebida no sistema de informação da organização que lhe deu origem. Numa entidade com 725 anos
de História, de tão vasta complexidade, o referido sistema é, portanto, constituído pelos diferentes
tipos de informação, registada em diversos suportes, ao longo do tempo, de acordo com a estrutura da
entidade produtora/receptora e não deve ser confundido com o sistema tecnológico de informação ou
informático. Os resultados do trabalho já realizado apontam para a assunção da perspetiva sistémica da
gestão da informação, em toda a sua complexidade, no presente e futuro, de modo a que, por essa via, se
atinja a melhoria da eficiência e da eficácia na organização, no armazenamento e posterior recuperação
da informação disponibilizada, sem olvidar a salvaguarda da memória organizacional.

NOME: VIVIANA

FERNÁNDEZ MARCIAL E LLARINA GONZÁLEZ SOLAR

Servicios a la investigación en la biblioteca universitaria:
gestión de la identidad digital

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Desde finales de la década de los noventa y partir de la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) las universidades europeas han experimentado importantes cambios. Estos,
a su vez, deben entenderse en un contexto internacional en el que asistimos a un cambio sustancial
del modelo de gestión de las universidades que cada vez más se basa en criterios de competitividad y
productividad, hecho especialmente señalado por la necesidad de activar nuevas vías de financiación.
En nuestros días, la excelencia universitaria se valora fundamentalmente por la posición, global o por
áreas, que se ocupa en los rankings, entre ellos Academic Ranking of World Universities, Times Higher
Education, QS Top Universities, en los que se otorga un elevado peso a los resultados de la investigación. Las bibliotecas universitarias han respondido a las nuevas demandas que suponen estos cambios
creando o reconfigurando los servicios orientados a la investigación. Una de las líneas de trabajo que se
ha incorporado a la oferta de servicios es la de gestión de la identidad digital. La identidad digital puede
definirse como el esfuerzo consciente que realiza el investigador por ser identificado y reconocido en un
contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la normalización, mediando
el uso de identificadores, y la disponibilidad de resultados de investigación en redes y plataformas de
diversa naturaleza. Este trabajo intenta reflexionar sobre el papel de la biblioteca en la gestión de la
identidad digital. Se realiza un abordaje crítico sobre esta situación partiendo de tres pilares fundamentales. En primer lugar, el investigador tiene un papel activo en la gestión de su identidad digital;
dos, es necesario que exista una colaboración entre los investigadores y la biblioteca universitaria que
no está exenta de dificultades; finalmente, el rol de la biblioteca universitaria estará condicionado por
el contexto institucional, es decir, por la estrategia de la universidad con relación a la investigación.
Para desarrollar este estudio, se abordan los conceptos de identidad y reputación digital así como las
herramientas que permiten su gestión. La investigación realiza una aproximación al panorama de la
identidad digital en la comunidad universitaria en base al análisis de los datos recogidos por un estudio
publicado en la revista Nature en el 2014 y otro realizado en la Universidade da Coruña en el 2015.
La reflexión sobre estos datos sirve para describir las líneas en las que la biblioteca universitaria puede
intervenir. En el trabajo se aporta un enfoque crítico sobre la actuación de las unidades de información
en razón de las limitaciones y dificultades que supone la gestión de laidentidad digital a nivel operativo.
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NOME: ANA

LÚCIA TERRA

Políticas de gestão do e-mail: uma abordagem comparativa
de recomendações nacionais

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Tanto as organizações como os seus colaboradores reconhecem o e-mail como uma fonte de
informação e um meio de comunicação institucional imprescindível ao funcionamento quotidiano em
todas as suas dimensões. Mas, apesar do forte impacto do e-mail nas questões de informação e de
comunicação, no contexto organizacional, a investigação sobre esta matéria não é muito abundante
e poderemos mesmo dizer que, na área da Ciência da Informação, é umaárea quase inexplorada. Esta
situação é paradoxal porque, atualmente, a gestão da informação organizacional não pode ignorar uma
das mais significativas origens da produção informacional em contexto de trabalho. Esta proposta de
comunicação irá explorar algumas questões associadas à criação/receção, organização, uso, difusão e
preservação das mensagens neste meio de informação e comunicação organizacional, perspetivando-as
como componentes e problemáticas inerentes à gestão do e-mail, no âmbito mais lato da gestão da
informação. Considerando o e-mail como uma componente incontornável de qualquer abordagem dedicada à gestão da informação de índole organizacional, alguns arquivos nacionaisemanaram guias para a
definição de políticas de gestão do e-mail. Neste sentido, iremos analisar os documentos com diretrizes
produzidas por instituições com funções regulamentares e de orientação no âmbito da gestão da informação no contexto das instituições da administração pública de quatro países (Brasil, Canadá, EUA e
Reino-Unido), de modo a refletir sobre a abordagem necessária para conduzir a uma política de gestão
do e-mail, a qual se assume como vertente da gestão da informação mas tem e recebe influências de
outras áreas como a comunicação organizacional, a gestão dos processos organizacionais ou a gestão dos
sistemas tecnológicos de informação. Concluiremos sublinhando como este ativo informacional precisa
de ser gerido, de forma integrada e integradora, por profissionais que o compreendam como um sistema
sociotécnico complexo capaz de apoiar a melhoria do desempenho global da organização.
RESUMO:

NOME: ANTÓNIO

MACHUCO ROSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Convergências e divergências entre os regimes do copyright e
do direito de autor: direitos económicos versus direitos morais
RESUMO: A crescente importância dos formatos digitais tem tornado clara a grande importância que
o enquadramento legal da produção de conteúdos tem na produção e distribuição da informação.
Em particular, reacenderam-se assim de forma intensa os antigos debates acerca dos fundamentos do
copyright, do direito de autor e da propriedade intelectual em geral. Esses debates, historicamente
confinados à área específica do Direito, passaram também progressivamente a ser objecto de atenção
por partes de outras áreas científicas, nomeadamente a das Ciências da Comunicação e da Cultura.
Esta comunicação tem como finalidade contribuir para colocar o tema da propriedade intelectual como
objecto de estudo na área específica da Ciência da Informação. Desse modo, a comunicação centrar-se-á
no enquadramento histórico e teórico que permite fundamentar a existência da protecção intelectual
da informação. Um guia condutor será a análise das divergências e convergências entre a tradição
do copyright – dominante nos países anglo-saxónicos – e a tradição mais especificamente europeia
do direito de autor. Assim, será analisada, em primeiro lugar, a emergência histórica e os fundamentos do
regime do copyright, com a sua ênfase nos aspectos económicos ligados à distribuição da informação.
De seguida, traçar-se-á a genealogia histórica do conceito de ‘autor’, que vai estar subjacente à especificidade do quadro legal existente em países como a França ou Portugal, e que se traduz na importância
atribuída aos chamados direitos morais de autor. Será então analisado o fundamento filosófico desse
tipo de direitos, abordando-se a diferença entre as chamadas teorias monistas e dualistas dos direitos
morais. Apesar das diferenças existentes entre o regime do copyright e do direito de autor, mostrar-se-á
que, historicamente a sua origem é comum e que, actualmente, esses dois regimes têm vindo a convergir.
Finalmente, será passada em revista a forma como os dois regimes condicionam o acesso a livros electrónicos em ambiente de biblioteca pública, notando-se que, apesar da importância que os direitos
morais possuem nas legislações europeias, são os direitos económicos ou patrimoniais que se encontram
no centro dos actuais debates acerca do acesso público a livros digitais. Isso sugere que a interpretação
das leis europeias deveria realçar cada vez mais a importância dos fundamentos da protecção intelectual
existente na tradição do copyright em detrimento da ênfase no direito moral de autor.
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NOME: DAYANNE

DA SILVA PRUDENCIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Diretrizes

Curriculares Nacionais e a Construção de Propostas Curriculares inovadoras: Um estudo de cotejamento dos projetos políticos pedagógicos da UNIRIO e UFMG

RESUMO: A pesquisa discute as aplicações das orientações da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB na estruturação dos projetos políticos pedagógicos (PPP) e currículos das escolas de
Biblioteconomia no Brasil. Objetivou verificar se as reformulações curriculares efetuadas com base
nessa Lei permitiram construir propostas educacionais inovadoras para responder às novas exigências de competência profissional requeridas pelo surgimento da sociedade da informação. As bases
teóricas desta pesquisa foram construídas por meio de uma revisão de literatura, que forneceu os
marcos teóricos e empíricos e também possibilitou observar a trajetória histórica do processo de criação
e aplicação das diretrizes curriculares nas escolas de Biblioteconomia do Brasil. A partir daseleção dos
projetos políticos pedagógicos de duas escolas: uma vinculada a Universidade Federal de Minas Gerais e
outra a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por meio da técnica de análise de conteúdo,
se identificou os programas curriculares destas escolas e avaliou-se se existiram processos de inovação
pós fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Quando existiram avaliamos as justificativa de tais
mudanças, assim como os impactos e benefícios diretos e indiretos sobre a comunidade. Conclui-se que
existem desarticulações entre os processos de ensino conforme ensinados e conforme as exigências de
competência profissional requerida na Sociedade da Informação e que embora a fixação de diretrizes
curriculares na Biblioteconomia permitiu uma maior flexibilização para a construção de propostas
pedagógicas inovadoras pouco se avançou nos documentos oficiais destas escolas e que os docentes
não consideram adequadas a formação oferecida ao egresso, relativamente às demandas do mercado de
trabalho em Biblioteconomia.

NOME: FERNANDO

DE ASSIS RODRIGUES E RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Elaboração de estratégias para avaliação de aspectos de qualidade na recuperação de conjuntos de dados disponíveis em sítios governamentaisoficiais

As novas possibilidades oferecidas pelo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) na abertura e divulgação de dadosconduzem os Estados a um processo de transição sobre a forma
com a qual lidam com as informações sobre suas ações e atividades. Esta mudança é retroalimentada
pelas especificidades gestadas no interior dos modelos atuais de administração pública e amparada pela
legislação que vem se adequando em um número crescente de países, consolidando a obrigatoriedade de
ampla adoção de publicidade dos dados na gestão da coisa pública. Neste sentido, destacam-se iniciativas como o programa Open Data for Development (OD4D), estabelecido a partir da combinação de
iniciativas de agências governamentais do Canadá, do Reino Unido e do Banco Mundial, que apresenta
como objetivo coordenar esforços de agências governamentais em prol do aumento da transparência
das ações de Estado. Pesquisas realizadas no âmbito da Ciência da Informação e estruturadas com base
no Ciclo de Vida dos Dados (CVD) podem proporcionar o incremento das perspectivas de adoção e
ampliação das diretrizes propostas por programas como o OD4D, fortalecendo seu arcabouço teórico e
minimizando barreiras oriundas da característica interdisciplinar deste contexto de aplicação. O Ciclo
de Vida dos Dados no contexto da Ciência da Informação se baseia na indicação de quatro fases: coleta,
armazenamento, recuperação e descarte, e de seis objetivos que permeiam transversalmente estas fases:
preservação, disseminação, direitos autorais, qualidade, integração e privacidade. Este texto descreve
estudo realizado a partir de documentos e diretrizes propostos pela OD4D, tomando por base o CVD
em sua fase de recuperação e focando especificamente o objetivo da qualidadedos dados, em especial na
especificação de descrições sobre os mesmos, no intuito de identificar formas de avaliação de critérios
de qualidade propostos pelo documento ‘Supply and Quality of Data’, em conjuntos de dados disponibilizados em sítios oficiais estatais. Destaque especial foi dado ao atendimento dos oito princípios de
dadosabertos governamentais e aos critérios de qualidade da Eurostat. Não foi parte desta pesquisa a
avaliação de aspectos de qualidade relacionados aos conteúdos intrínsecos de cada conjunto de dados.
Para tanto, estabeleceu-se como escopo da pesquisa o estudo de 45 conjuntos de dados disponibilizados
no sítio ‘Portal e-Cidadania’, sob responsabilidade do Senado Federal brasileiro, e consultados em
2015. Neste sítio, cada conjunto de dados disponível está vinculado a uma página que o descreve. Identificou-se que o conteúdo de cada página é composto por endereços de acesso, por elementos destinados
à descrição do conteúdo, entre outras informações sobre os respectivos conjuntos de dados. Percebeu-se,
a partir de uma aplicação de um processo de avaliação de critérios de qualidade deste portal e de seus
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conjuntos de dados, que é possível estabelecer estratégias para verificação do objetivo da qualidade,
na fase da recuperação de conjuntos de dados governamentais disponibilizados em sítiosoficiais de
forma mais padronizada e que permita a estruturação de conclusões que possibilitem acompanhamento
e avaliação deste fator, tanto vertical como horizontalmente, verificando a evolução e resultados de
politicas públicas sobre a descrição de conjuntos de dados disponibilizados em sítios governamentais.

NOME: ANA

ISABEL VELOSO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

dade online miOne

inclusão do cidadão sénior no desenvolvimento da comuni-

RESUMO: Esta

investigação focaliza-se no processo de inclusão do cidadão sénior no desenvolvimento da
comunidade online miOne do projeto SEDUCE (Veloso, 2014). Um dos objetivos do projeto SEDUCE
consistia no desenvolvimento de uma comunidade online construída com e para o sénior numa metodologia de design participativo (Muller, 2002; Preece, 2001). A ideia fundamental de base que esteve
detrás do desenho do conceito da comunidade era que os cidadãos seniores das várias instituições
poderiam interagir socialmente entre si, através da comunidade online e dos seus múltiplos serviços
de comunicação e informação mediados tecnologicamente, em alternativa a uma interação pessoal
face-a-face e presencial. Nesta linha de investigação procura-se encontrar soluções através das TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) como meio para promover um envelhecimento ativo
(Veloso, 2014). Na concepção do projeto SEDUCE confluíram naturalmente múltiplas áreas científicas
e tendências atuais da sociedade de informação, que suportaram o enquadramento teórico e o desenvolvimento do projeto, nomeadamente: 1) o envelhecimento da população europeia e nacional resultante das diferentes tendências demográficas; 2) o conceito de envelhecimento ativo da Organização
Mundial de Saúde (WHO, 2002); 3) a necessidade da e-inclusão do público sénior relativamente ao
uso das TIC e apesar desta ser a faixa etária que mais progressos tem feito em relação ao uso das TIC
ainda está muito distante das percentagens de uso reveladas pelas outras faixas etárias (Silva, 2008);
4) a evolução tecnológica significativa dos modos de comunicação mediados por computador permitiu
que os modos de comunicação baseados em texto evoluíssem para os modos de comunicação baseados
em áudio e vídeo/gráficos, o que possibilitou o enriquecimento da situação comunicacional, transpondo
para a comunicação mediada tecnologicamente a riqueza da comunicação presencial face-a-face; e,
por último, 5) o nosso entendimento sobre influência mútua entre a usabilidade e a sociabilidade em
contexto de comunidade online permite (Preece, 2001), por um lado, a construção de uma comunidade
online que integre serviços adequadas aos cidadãos seniores (ao nível conceptual e de interface) e, por
outro lado, a escolha de serviços que considerem os interesses dos seniores (Nimrod, 2009), de modo
a possuírem sentido de pertença no uso da comunidade online e considerem esta interação como uma
mais valia para as suas vidas. O projeto de investigação foi desenvolvido com grupos diferentes de cidadãos seniores pertencentes a diferentes contextos: a) às IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade
Social); b) às universidades seniores em Portugal e Brasil; e c) à biblioteca pública de Maryland (EUA).

MODERAÇÃO: MARIA BEATRIZ MARQUES

PAINEL 4 – SALA 11 – 13/11 . 14H30

NOME: ÉLMANO

RICARTE DE AZEVÊDO SOUZA, RITA MARIA BRÁS PEDRO FIGUEIRAS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mediatização

um metaprocesso histórico-social

das Marchas Populares de Lisboa: análise de

RESUMO: Apresenta-se um dos eixos de uma investigação em curso nas ciências da comunicação sobre
o fenómeno das Marchas Populares. Estas são o principal elemento da cultura popular das Festas de
Lisboa, cuja organização é parte de uma parceria público-privada entre a Câmara Municipal, empresas
e as comunidades locais. A realização das festividades dá-se no mês de junho no contexto social profano
e sagrado em homenagem aos santos António, João e Pedro (celebrados nos dias 13, 24 e 29 de junho
respectivamente no calendário litúrgico católico). As Marchas, por sua vez, são agremiações, as quais
representam os bairros da capital portuguesa em um desfile anual de competições, trazendo as carac-
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terísticas singulares de cada comunidade. Elas são gerenciadas, em sua maioria, por clubes desportivos
ou de comerciantes dos bairros populares (típicos) de Lisboa. Este estudo centra-se em duas dimensões. Por um lado, busca-se compreender como ocorre o processo de comunicação a partir dos mecanismos do folclore. Estes elementos incluem as letras das músicas, os temas escolhidos para o enredo
dos desfiles, etc. Por outro, discute-se o eixo da mediatização da Marcha Popular. Em outras palavras,
abordam-se as transformações da forma e do conteúdo do fenómeno folclórico diante da lógica dos
media em um contexto histórico e social, num processo de hibridização entre o folclore e os media.
A base teórico-metodológica da pesquisa está na Folkcomunicação e o estudo utiliza como ferramenta
o método da Fotocartografia Sociocultural, o qual se apoia principalmente nas técnicas da entrevista e
de observação participante para compreender como se dá a construção de sentido do ato de comunicar
sobre os modos de vida, os costumes e tradições, a economia e a cultura de uma comunidade local, isto
é, os aspetos socioculturais. Nesse método das Ciências Sociais, o registo fotográfico tem o importante
papel de tentar traçar um mapa simbólico (cartografia) de tais aspetos. Adaptando-o ao contexto das
ciências da comunicação, a partir do ato comunicativo dasMarchas, verificam-se quais marcas e aspetos
socioculturais foram mais emblemáticos para retratar os modos de vida dos bairros típicos lisboetas. No
eixo damediatização, buscamos destacar a importância de mapear esse metaprocesso e clarificar como
o modus operandi mediático é presente nesse fenómeno folclórico ao longo dos anos de realização.
Tentamos perceber desde quando e como os media têm transformado a Marcha. Levamos em conta não
apenas as agremiações em si como também o evento do desfile. Dessa maneira, metodologicamente, a
técnica da pesquisa documental é importante para atingir tais metas.

NOME: MILENA

CARVALHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mediação

da Informação e comportamento infocomunicacional

RESUMO: Esta comunicação apresenta parte dos resultados alcançados no âmbito da investigação de
doutoramento, sobre a mediação da informaçãopraticada e percecionada nos Arquivos Distritais (ADs)
e equiparados, cujo papel é determinante na consolidação e preservação da memória institucional
nacional, como fator de identidade e sentimento de pertença de uma comunidade e na promoção da
cidadania. Nesse sentido, realizou-se um estudo empírico junto de informantes responsáveis dos ADs
recorrendo à metodologia quadripolar, no âmbito da Ciência da Informação (CI), identificando e caracterizando o que consideramos ser uma mudança de paradigma (de “custodial” para “pós-custodial”)
relativamente à alteração da demanda deinformação e das funções com que se deparam atualmente os
arquivos e os profissionais da informação; exigindo neste entender uma revisão das práticas de mediação
dainformação, passando igualmente os estudos dos utilizadores a comportar a influência de outras áreas
do conhecimento, designadamente da Psicologia, permitindo assim a transição para a teorização em
torno do Comportamento Informacional. Considera-se, no entanto, que a CI fornecerá um quadro
teórico-metodológico muito útil e pioneiro para a análise da mediação da informação, na medida em
que investiga os problemas, temas e casos relacionados com o fenómeno info-comunicacional (origem,
coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização
da informação). Considerando-se a extensão da informação como meio de possibilitar a transmissão, o
seu uso (através de modos e técnicas de representação da informação) e ocomportamento informacional
dos utilizadores – ou seja, o modo de ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada
situação e contexto, impelido por necessidades induzidas ou espontâneas, no que toca especificamente
às condições de busca, seleção e uso da informação. Reportando-nos à realidade da mediação da informação, esta proposta tem subjacente a premissa segundo a qual as transformações ocorridas nos últimos
anos, marcadas pelo advento das novas TIC, e de um público cada vez mais alargado e com competências tecnológicas mais vastas e desenvolvidas, exigem a adequação da profissão edos serviços de informação à nova conjuntura social, económica, cultural e tecnológica, com óbvias implicações nos modelos
formativos dos futuros profissionais dainformação (Ribeiro, 2010). Na medida em que, o profissional
da informação não é nem neutral nem imparcial, mas interfere efetivamente (enquanto sujeito) do
processo info-comunicacional em que se insere. O momento em que se concretiza não é um recorte de
tempo estático e dissociado de seu entorno; ao contrário: resulta da relação dos sujeitos com o mundo.
(Almeida Junior, 2009) É imprescindível que o profissional de informação se liberte da perceção que
tem do utilizador com base no seu grau de satisfação com o serviço, e passe a concentrar todo o seu
esforço no desenho e organização do sistema em função das possíveis necessidades e demandas dos
seus utilizadores potenciais, isto é, sob a perspetiva do comportamento informacional dos utilizadores
(entendido como a totalidade do comportamento humano em relação a fontes e canais de informação
e também o uso dainformação) e da mediação da informação que praticam.
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NOME: PABLO

ABREU

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Pessoa,

poética e comunicação na contemporaneidade

RESUMO: Esta pesquisa pretende verificar as relações entre as pessoas e a Comunicação a partir de uma
questão preliminar: quem é o “Eu” que (se) comunica? Parte-se da proposição de que a contemporaneidade tem explicitado o caráter artificialista de muitas das construções tidas histórica e socialmente
como naturais e evidenciado a necessidade de repensar a Comunicação. Presume-se que a primazia
dos estudos comunicacionais não abordam relevantes questões abertas pela descoberta psicanalítica.
Se desde Freud, por exemplo, o “ego não é senhor em sua própria casa”, a reflexão sobre a Comunicação
não é apenas dependente das questões sociais e culturais – como presume diversos estudos – , pois está
condicionada também às articulações entre consciente e inconsciente. Mediante essas questões, essa
pesquisa propõe um deslocamento conceitual do “Eu” – ligado às tradições filosóficas, sociológicas e
antropológicas – para o conceito de “Pessoa” – termo com o qual MD Magno (2004) defini a característica da nossa espécie frente ao movimento pulsional lançado pela psicanálise. E para isso, apresenta-se a
sua construção histórica, contextualizando a abordagem do tema em Freud (Narcisismo; Ego, Superego
e Id), Lacan (Estádio do Espelho; Real, Simbólico e Imaginário) e Magno (Pessoa; do Ser ao Haver).
Como metáfora ao movimento proposto, esta pesquisa se utiliza do poeta Fernando Pessoa – sua particularidade na construção de vários “Pessoas” e a maneira como isso é sintomatizado em sua obra – e dos
ambientes sociotecnológicos contemporâneos. A hipótese é que mediante esses exemplos pode-se identificar um conceito capaz de definir o “Eu” que (se) comunica, previsto na nossa questão preliminar,
e tal conceptualização passa pela definição de “Pessoa”. O objetivo é gerar formas de entendimento e
acompanhamento dos acontecimentos contemporâneos na comunicação, relacionando o potencial dos
novos meios e a contribuição psicanalítica para com os mesmos.

NOME: PAULO

ALEXANDRE DIAS GAMEIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

novos media e o espaço-tempo: a emergência do homem autotélico

RESUMO: Entre as dúvidas sobre o futuro dos media, à “new media geometry” proposta por Nick Couldry
(Couldry, 2009:438-439) até à previsão de implosão dos media (Baudrillard,1991:103-104) vão-se
constatando mudanças evidentes nesse domínio das ciências da comunicação. Este trabalho debruça-se
em particular sobre as contingências comunicativas relativas aos novos media dependentes do acesso à
internet nomeadamente os personal media e os mobile media. A tese de Baudrillard considera os media
contemporâneos, especialmente os descendentes da tecnociência, promotores da implosão do sentido.
Com a destruição do sentido, vem a dos próprios media. Menos catastrófica a tese de Couldry avança
para a fragmentação dos media e seus campos de atuação. Divide-os em dois grandes grupos; os mass
media que vão redefinindo as narrativas de poder, e os interpessoal media que as desconstroem. Nesta
investigação pretende-se ensaiar uma hipótese que possa contribuir para explicar essas contingências
e o aparecimento de um novo fenómeno: a comunicação autotélica. Harold Adams Innis em The Bias
of Communication disserta sobre a importância dos meios de comunicação (media) na estabilidade e
mudança social. Entende que cada media actua sobre a organização das sociedades e no controlo da
informação intervindo no tempo ou espaço (Innis,1964:33-35). A hipótese deste trabalho é a de considerar para esses novos media uma outra dimensão: o espaço-tempo onde é possível ter acesso a todos
os eventos, acontecimentos e informações. Com um simples clique ou touch no nosso smart phone ou
tablet temos acesso alargado ao passado, presente e futuro de e sobre qualquer espaço geográfico, individuo ou acontecimento. A distância física e temporal é contraída na sucessão desses pequenos gestos
e passamos para a nova dimensão, a do espaço-tempo. Mas é improvável mediar o real no âmbito dessa
nova dimensão, isto porque a mediação comunicativa implica pelo menos que haja distinções espaciais.
Ela serve essencialmente para encurtar distâncias espaciais e ou temporais entre os interlocutores de
forma que as mensagens sejam entendidas e aceites. Deste modo essa contracção de dimensões produz
efeitos redutores no processo comunicativo. O alter e o ego foram usados por Talcott Parsons e Niklas
Luhmann para fazer entender a comunicação. São entidades assumidas em alternância por cada indivíduo no decorrer do processo comunicativo, e é por entre a interacção e tensão entre elas que vai
decorrendo a comunicação. Ora, o alter e o ego ocupam necessariamente posições espaciais e temporais distintas, mas com a contracção daquelas dimensões no espaço-tempo essas entidades também se
contraem no alter-ego. Só de espaços e tempos distintos poderão surgir entidades diferentes. Em suma,
só com distinções bem definidas entre as entidades e as dimensões por onde operam poderá surgir algum
tipo de mediação comunicativa. Deste modo, e como argumenta Innis há medias que actuam sobre o
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espaço como a escrita, ou no tempo como a oralidade. Com a utilização dos novos media percorre-se o
domínio do espaço-tempo e a comunicação fica como que enclausurada sobre si própria, desprovida de
sentido, um seu simulacro, como entende Baudrillard. O homem autotélico surge dessa contracção de
identidades; o homem com fim em si mesmo; o homem voltado para si mesmo – o ego para o alter e o
alter para o ego. A comunicação e o sentido sucumbem sobre si próprias e o homem autotélico emerge.

MODERAÇÃO: LÍDIA OLIVEIRA

PAINEL 5 – SALA 2 – 13/11 . 17H15

NOME: CASSIA

DIAS SANTOS E MARTA LÍGIA POMIM VALENTIM

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

da Comunicação

Interdisciplinaridade entre Ciência da Informação e Ciências

RESUMO: As Ciências da Comunicação e a Ciência da Informação quando observadas a partir de suas
interconexões podem ser compreendidas como áreas interdisciplinares, principalmente, no que tange às
suas teorias e metodologias. Enquanto as Ciências da Comunicação trabalham com objetos e fenômenos
relativos aos processos de comunicação, a Ciência da Informação trabalha com objetos e fenômenos
referentes à produção, compartilhamento, disseminação, recuperação e uso da informação. Evidencia-se
que a evolução nas relações interdisciplinares destes campos científicos não é recente, assim como vem
se intensificando nos últimos anos por seus mútuos interesses de construções nos escopos comunicacional e informacional, objetivando refletir e debater problemáticas em distintos contextos e enfoques.
Nessa perspectiva, a literatura apresenta que a interdisciplinaridade de uma Ciência pode ser manifestada de diversas formas ou graus, de acordo com as características existentes na inter-relação entre uma
Ciência e a outra. Dessa maneira, para compreender o que sustenta o pressuposto de que a Ciência da
Informação mantém relações interdisciplinares com as Ciências da Comunicação, se faz necessário em
um primeiro momento recorrer ao universo teórico dessas áreas, buscando identificar o fio condutor
que demonstra essa relação. Esta pesquisa objetiva evidenciar no escopo conceitual e no núcleo de
disciplinas, elementos que sustentam a relação interdisciplinar entre as referidas Ciências e, a partir
disso, caracterizar-se-á o tipo e o grau que tais interconexões lhe conferem. Em termos metodológicos
realiza-se um resgate na literatura sobre o tema proposto centrando-se nas discussões e reflexões que
revelem as relações entre as Ciências da Comunicação e a Ciência da Informação no contexto brasileiro.
Espera-se obter elementos que confirmem a interdisciplinaridade entre as áreas, destacando aspectos
que possam contribuir para uma melhor compreensão no que tange a inter-relação entre seus objetos e
fenômenos.

NOME: FILIPE

LUZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Biomecânica e Animação: Interacções em artes e tecnologias de informação
RESUMO: O que há de comum entre os estudos debiomecânica e o cinema de animação? Porque Eadweard

Muybridge ou Étienne-Jules Marey são frequentemente citados em estudos de ciências da vida (biomecânica), tecnologia dainformação ou artes (cinema, animação, fotografia ou pintura)? Estas questões
resultaram da experiência de ensino em estudos deanimação, ciências da vida, ciências do desporto e
demonstraram-se mais relevantes na investigação desenvolvida no projecto Equine Biomecanics (FCT –
PTDC / CVT / 113480/2009). Para melhor processar e apresentar ainformação adquirida neste projecto,
tornou-se imperativo conectar estas duas áreas aparentemente tão distintas (animação e biomecânica)
para que a interacção de diferentes saberes pudessem proporcionar a produção de conteúdos capazes
de disponibilizar informação de complexos conceitos edados adquiridos. Uma das maiores dificuldades
neste projecto prendeu-se com o facto de que os diferentes especialistas de áreas da biomecânica, ciências veterinárias, engenharia informática ou animação, não partilharem os mesmos enquadramentos
teóricos, metodologias ou práticas de trabalho. Deste modo, tornou-se uma dificuldade a partilha
de informação baseada em conceitos que apresentam diferentes abordagens nestas diferentes áreas
científicas. Veja-se como a biomecânica e a animação recorrem às mesmas técnicas para a análise do
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movimento, como a rotoscopia ou a captura de movimentos (mocap), mas com objectivos totalmente
distintos. Enquanto a animaçãoprocura criar a ilusão de movimento a partir de poses imóveis que
podem produzir a aparente percepção de vida, a biomecânica pretende “fragmentar um movimento”,
analisando em pormenor um determinado instante (fracção de segundo). Por outro lado, se alguns
artistas procuraram em estudos da biomecânicameios alternativos para se destacarem em projectos de
belas artes, também se tornou muito relevante neste projecto de investigação tentar conectar ambas
as áreas através dos mesmos recursos (movimento e tecnologia). Apesar dos saberes diferentes, procurámos produzir conteúdos capazes de disseminar informação de conceitos complexos sobre movimento
através de meios assistidos por animação e multimédia. A aplicação interactiva “Motion Analysis
Toolkit” (MAT), desenvolvido por uma equipa multidisciplinar no MovLab (Laboratório de Interações
e Interfaces), foi um dos importantes frutos deste projecto de investigação e que permite apresentar
informação adquirida com o rigor científico da biomecânica combinado com as possibilidades criativas
da animação e multimédia.

NOME: JOÃO

DE MELO MARICATO E FILIPE REIS

As relações (inter)disciplinares entre a Ciência da Informação e a Ciência da Comunicação: uma análise bibliométrica a partir de teses
defendidas em programas de pós-graduação brasileiros

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Inicia-se

a pesquisa apresentando aspectos conceituais e históricos dos termos interdiciplinaridade, transdiciplinaridade, multidisciplinaridadee pluridisciplinaridade. Destaca-se o fato de que as ciências pós Segunda Guerra Mundial ampliam o discurso de emergência de relacionamento. Compreender
como se dão essas relações tem sido um desafio de grande complexidade e importância para subsidiar
discussões sobre as possibilidades e limites dessas interações. Nesse contexto, destacam-se duas áreas do
conhecimento: as Ciências da Comunicação (CC) e a Ciência da Informação (CI). Apesar de haver certa
aceitação de que a CI e as CC estabelecem relações interdisciplinares, são poucos os estudos buscam
apresenta-las empiricamente. São abordados aspectos históricos da Ciência da Informação e Ciência
da Comunicação, com a finalidade de compreender a questão e o discurso interdisciplinar nessas áreas
do conhecimento, contextualizando essas ciências e as mudanças de paradigmas. Como instrumental
metodológico, utilizou-se da bibliometria, mais especificamente, das técnicas de análise de citação e
cocitação. Partiu-se do princípio de que é possível identificar relações interdisciplinares entre diferentes
áreas do conhecimento a partir da análise de cocitação de autores. Ou seja, entende-se que a citação
ou compartilhamento dos mesmos autores pelas áreas podem ser indícios de proximidade ou relações
interdisciplinares entre elas. Do ponto de vista do corpus de análise, utilizou-se informações presentes
nas teses dos dois programas de pós-graduação mais bem pontuados pela CAPES de cada uma das áreas
(CC e CI). Os programas de pós-graduação cujos dados foram analisados na área de CI foram os da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual Paulista (UNESP) e, na área
CC, os programas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (UNISINOS). Foram levantados eanalisados as referencias citadas em 10 teses defendidas
em cada um dos programas nos anos entre 2011 a 2014 (totalizando 40 teses analisadas no período).
Analisando-se os dados, foram identificadas citações que puderam caracterizar isoladamente a dinâmica
de estruturação de cada uma das áreas do conhecimento e as respectivas cocitações, as quais puderam
evidenciar as relações interdisciplinares entre as áreas. Foram identificadas 1.337citações em CC e
1.751 citações em CI. Nesse conjunto, constatou-se a cocitação de autores em 6,11%. A partir, das
análises dos dados conclui-se que as relações apresentadas podem ser importantes indícios de interdiciplinaridade entre as áreas de Ciências da Comunicação e Ciências da Informação. Apesar de, em
princípio, parecer uma tímida relação entre as áreas, essas podem ser consideras relevantes para a
compreensão da interdisciplinaridade entre elas, possibilitando a ampliação das discussões construção
de agendas de pesquisas conjuntas.

NOME: JOSÉ

CARLOS SALES DOS SANTOS E ZENY DUARTE

Interfaces da Abordagem Sense-Making nas Pesquisas em
Ciência da Comunicação: uma análise bibliométrica a partir de teses defendidas
em programas de pós-graduação brasileiros

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
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Objetiva discutir, sem exaustividade, os contornos conceituais relacionados à interdisciplinaridade da Ciência da Informação (CI), como área de conhecimento, ou disciplina, voltada à eficaz
comunicação de conteúdos orientados às necessidades informacionais de indivíduos, organizações e,
sobretudo à sociedade. Discute os aspectos constitutivos da evolução da CI, para evidenciar as relações desta ciência com as Ciências Cognitivas (CC), como prerrogativa de recuperação conceitual da
abordagem sense-making de Brenda Dervin. A conclusão evidencia a importância relativa às investigações da CI e CC aos aspectos relacionados com estudos de usuários, necessidades da recuperação da
informação, esta, orientada ao redimensionamento das estruturas cognitivas dos indivíduos. Contudo,
a relativa incipiência de pesquisas brasileiras que abordem a interdisciplinaridade entre as áreas em
foco carecem de aprofundamento teórico-conceitual, cumprindo as exigências dos desafios da sociedade
contemporânea.
RESUMO:

NOME: MARIA

BEATRIZ MARQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

sociedade do século XXI

Informação, Comunicação e Conhecimento: os desafios da

RESUMO: Considerando-se a sociedade do século XXI como a sociedade do conhecimento, assinala-se o
papel fundamental do comportamento infocomunicacional para combater as assimetrias sociais e releva-se a importância de uma perspetiva transdiciplinar das Ciências da Informação e da Comunicação, a
qual implica uma complementaridade necessária entre os meios de informação e os processos de comunicação para a busca permanente do conhecimento. Partindo do pressuposto que os conceitos representam uma ideia e que os termos representam os conceitos considera-se determinante a criação de uma
linguagem unívoca que assegure o desenvolvimento de duas áreas científicas em crescimento e consolidação – As Ciências da Informação e da Comunicação. Assim, e numa tentativa de consolidar alguns
dos conceitos implícitos e explícitos a esta visão, como sejam os conceitos de Informação, Informar,
Comunicação, Comunicar, Aprender, Saber, Conhecer e Conhecimento, partiu-se da sua origem epistemológica para tentar clarificar a sua natureza conceptual. Neste contexto, afirma-se que a sociedade
da informação é, maioritariamente, infoexcluída, existindo uma pequena elite de privilegiados, uma
minoria de cidadãos, que transformam a sua vida e a das suas comunidades em ilhas de excelência
individual e coletiva. Assim, assinala-se a importância de um estudo exaustivo dos conceitos de informação, comunicação e conhecimento e assume-se a importância crescente da gestão estratégica da
informação e da comunicação nas organizações para aumentar o conhecimento produzido e consumido,
para melhorar os índices de criatividade e inovaçãoe, consequentemente, para melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos. Conclui-se que informação e conhecimento não são sinónimos, pois não basta aceder
à informação, ainda que modelada pelos vários mediadores do processo, para satisfazer eficiente e/ou
eficazmente as necessidades dos indivíduos. Inerente a esta visão está o conceito de desenvolvimento
sustentável da humanidade, o qual implica, através de uma permanente aprendizagem, um processo
infocomunicacional conducente à tomada de decisões conscientes e sábias em relação aos mais diversos
eheterogéneos problemas e desafios que se colocam à sociedade global.

PAINEL 6 – SALA 12 – 14/11 . 9H30

NOME: JORGE

MODERAÇÃO: MILENA CARVALHO

MARTINS ROSA E JANNA JOCELI C. DE OMENA

Nós na Rede: Conexão e Participação em Dois Grupos do
Facebook a partir dos Digital Methods
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Na senda das BBS e da Usenet, os grupos do Facebook são atualmente, por um efeito de
arrasto da popularidade desta rede social online, locais privilegiados de discussão orientada em torno
de temas e interesses comuns. Apesar da sua ominpresença, e ao contrário dos perfis individuais e das
páginas institucionais, a análise dos seus fluxos de interacção tem ocupado um lugar secundário na
pesquisa académica. E nesta os métodos mais clássicos, mesmo que adaptados ao meio (da etnografia
para a netnografia, por exemplo), têm dominado. O que se propõe com esta comunicação é, recor-

RESUMO:
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rendo a ferramentas como o Gephi ou o Netvizz, demonstrar o modo como as metodologias computacionais, inspiradas naTeoria da Redes e na Análise de Redes Sociais, potenciam práticas de pesquisa
que apresentam uma homologia com os próprios meios que são o seu objeto e permitem -- tomando
os utlizadores e eventos (posts e comentários) como nós de um grafo -- recolher informação tanto ou
mais repleta de significado acerca do modo como aí se interage. Tomaremos como estudo de caso dois
grupos, respetivamente dedicados à partilha e discussão de música e de cinema, focando-nos -- com o
auxílio dessas ferramentas -- na interação dos utilizadores e nos seus temas de discussão e comentários.
Recorrendo à aplicação de algoritmos como a deteção de comunidades e a métricas como a centralidade,
serão cruzadas variáveis como as conexões de amizade e o grau de envolvimento («engagement») com
dados sociodemográficos como o género e a localização, de forma a que seja possível detetar padrões
como a existência de subgrupos («cliques») e de utilizadores mais influentes, e igualmente averiguar se
daí emergem estratégias de poder e de diferenciação.

NOME: JOSÉ

CLÁUDIO ALVES DE OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

De Fátima On-Line

Multimidiatização, Interação e Informação No Santuário

Os santuários católicos, independente do seu tipo, são construções histórico-sócio-culturais.
Apresentam-se como espaços destinados a peregrinos, crentes, romeiros e turistas de diversas regiões
com o intuito de pagar promessas, presenciar missas, casar, batizar, doar objetos à Igreja ou simplesmente visitar o espaço que também se tornou turístico. Apesar de não ser uma realidade muito comum,
muitos dos santuários católicos tentam criar um equilíbrio entre as funções Institucionais religiosas e a
assistência às comunidades. Dentro disso, os santuários passaram a criar soluções infocomunicacionais,
como a criação de serviços de sons, museus, bibliotecas, rádio, televisão, e um aparato sistemático que
procura atrair os diversos públicos que os frequentam. Mas esse, forte presencialmente, buscou outro
caminho: o ciberespaço. Hoje, vemos a internet como um conjunto de avanços tecnológicos que potencializa o processo de comunicação entre as pessoas. Nesse contexto, o acesso à informação torna-se cada
vez mais automático através do processo de virtualização, criando um mundo on-line. A prática da religiosidade mediada pelo computador passa a ser vista como uma nova maneira de praticar o catolicismo
popular aliada ao lazer e implicada num simples acender de uma vela virtual, de entrar e passear pela
igreja em 3D ou, por exemplo, acessar a Capelinha das Aparições. São formas de ter o contato, de se
manter, de alguma forma, presente no espaço sagrado. O estudo aqui pretendido busca mostrar como
as estratégias multimidiáticas dos santuários, no ciberespaço, alcançam as práticas religiosas através da
tecnologia e das estruturas informacionais e de interatividade, que vem se reestruturando para atingir o
crente presencial ou internauta. Neste sentido o intuito do texto é questionar o nível de interatividade
e de informação que possui os santuários católicos da web, tomando como base o estudo realizado
sobre o Santuário de Fátima, no http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=1000, a partir
de análises feitas em três dos maiores santuários católicos do mundo (o próprio santuário de Fátima,
Nossa Senhora Aparecida, no Brasil e Santa Maria de Guadalupe, no México). A proposta é analisar a
qualidade dos fluxos de informação dos media do santuário criado para funcionamento no ciberespaço,
perceber o funcionamento das rádios, TVs, jornais, biblioteca, museus e bases da memória social, que
são fatores mediáticos existentes presencialmente. Como também, verificar o nível de interação possível
que o santuário on-line proporciona ao observador, em termos de aproximação aos aspectos históricos,
artísticos e da própria fé. Assim, o estudo questiona a potencialidade de interação e frequência informacional que se pode ter perante aos aspectos mediáticos e das ciências da informação, observando as articulações desses componentes, para a compreensão das suas dimensões multimidiáticas e hipertextuais,
que implica, também, numa comparação sobre qualidade e quantidade entre as interfaces “virtual” e
presencial.
O trabalho advém do Projeto de pós-doutorado “Do presencial ao virtual: estudos das interfaces midiáticas dos santuários de Fátima, Guadalupe e Aparecida”, finalizado em setembro de 2013, na Universidade do Minho, no campo da Comunicação Social e Novas Tecnologias, que teve a orientação do
Doutor Moisés de Lemos Martins.
RESUMO:
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NOME: DANIEL

CARDOSO E CRISTINA PONTE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO Entre informações, titilações e identificações: Os papéis da
internet como recurso de informação sobre sexualidade para jovens portugueses
RESUMO: Apesar das tentativas de melhorar e modernizar a prática da Educação Sexual em Portugal
(GTES, 2007), subsistem ainda graves lacunas edesigualdades no acesso à informação sobre sexualidade e saúde sexual por parte dos jovens portugueses que se reflecte nos seus comportamentos, bem
como uma postura demissionária por parte de vários pais e educadores (Ferreira, 2011; Figueiredo,
2011; Marinho & Anastácio, 2011; Matos et al., 2009; Matos, Reis, Ramiro, Ribeiro, & Leal, 2014;
Matos, Simões, Camacho, Reis, & Equipa Aventura Social, 2014; Nogueira, Saavedra, & Costa, 2007;
Pais, 2012; P. C. M. Vieira, 2010). Neste contexto socio-histórico, e tendo em conta o acesso relativamente alto à internet que os jovens portugueses têm (G. Cardoso, Espanha, & Lapa, 2007; G.
Cardoso, Mendonça, Lima, Paisana, & Neves, 2014; Ponte, Simões, Jorge, & Cardoso, 2012) não é
de espantar que um número cada vez maior de jovens recorra à internet para ver respondidas algumas
das suas dúvidas sobre este tema (D. Cardoso, Não Publicado; Matos et al., 2011; C. P. Vieira, 2012);
algo que, de resto, emula tendências internacionais (Kim & Syn, 2014; Simon & Daneback, 2013).
No entanto, isto levanta novos problemas: é necessário que os jovens tenham as competências necessáriaspara localizar a informação a que pretendem aceder de facto, e para distinguir informações correctas
e incorrectas, o que pressupõe um grau prévio de literacia sobre novas tecnologias e sobre sexualidade
e saúde sexual, o que se pode revelar complicado (Buhi, Daley, Fuhrmann, & Smith, 2009; Eysenbach,
Powell, Kuss, & Sa, 2002; Gray, Klein, Noyce, Sesselberg, & Cantrill, 2005; Hansen, Derry, Resnick,
& Richardson, 2003; Pang, Verspoor, Chang, & Pearce, 2015; Travassos, Costa, Vasconcelos, & Marques,
2013). Ademais, os típicos marcadores de qualidade dos sites de internet parecem estar pouco relacionados com a qualidade da informação sobre sexualidade ou saúde sexual disponível nos mesmos (Buhi
et al., 2010). Ao mesmo tempo, os jovens têm uma visão crítica face à internet e à fiabilidade dos dados
que lá encontram – aí, a troca de experiências com o grupo de pares toma particular importância e
continua a ser um dos elementos a que os jovens mais recorrem ou dão mais valor, falando-se de verdadeiras “operações de bricolage” (Scarcelli, 2014) na forma como os jovens mobilizam diversas fontes
de informação sobre sexualidade (Jones & Biddlecom, 2011; Jones, Biddlecom, Hebert, & Mellor,
2011; Pais, 2012; Tanton et al., 2015; Wood, Senn, Desmarais, Park, & Verberg, 2002). A partir de
11 entrevistas semiestruturadas – realizadas no contexto de um doutoramento que inclui também uma
componente quantitativa na forma de inquérito – com jovensentre os 17 e os 20 anos oriundos de
vários pontos de Portugal, esta apresentação irá mostrar a importância que aceder a informação sobre
sexualidade na internet tem paraa sua formação, e como essa importância é marcadamente diferente
consoante a orientação sexual dos mesmos. Será também problematizada a ideia do que é informaçãoe
fonte de informação sobre sexualidade, dado o papel da pornografia nos seus testemunhos (Albury,
2014; McKee, 2010).

NOME: CLARICE

VANDERLEI FERRAZ, LÍDIA OLIVEIRA E VANIA BALDI

As competências infocomunicacionais nos cursos de Pós–
Graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil e em Portugal

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Os

avanços das tecnologias de informação e comunicação [TIC] têm propiciado aos indivíduos
oportunidades de se relacionarem com maior eficiência e velocidade, de alcançar conhecimentos alheios
e partilhar conteúdos de vária natureza. Assim sendo, esse processo infocomuncacional tem influenciado todo o sistema educacional, especialmente o universitário, exigindo dos alunos e dos docentes o
desenvolvimento de competências infocomunicacionais e multimédia para atividades de ensino-aprendizagem, de investigação e reflexão analítica. Para Castells (1999, p.97) “O que caracteriza a atual
revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses
conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativa entre a inovação e seu
uso”. Neste sentido, a disseminação das TIC implicam emnovos desafios aos utilizadores considerando que “a convergência cultural […] refere às mudanças das lógicas de consumo e uso das mídias,
com uma forte ênfase nofluxo contínuo dos conteúdos e na participação dos utilizadores.” (Baldi,
V. & Oliveira,L.2014, p.13). Considerando esse contexto, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo analisar as estruturas/grades curriculares dos Programas de Pós-Graduação daBiblioteconomia e
Ciência da Informação [CI] do Brasil e de Portugal, no sentido de identificar as competências info19

comunicacionais que se propõem desenvolver nosalunos matriculados nesses programas, com foco no
uso das TIC e no comportamento informacional e comunicacional. Como procedimento metodológico
será realizado um levantamento nas páginas ofícias dos Programas da Biblioteconomia e Ciência da
Informação/Brasil, além da consulta online da Associação Nacional da PósGraduação em CI /ANCIB e
Portal Capes/CNPQ, e do mesmo modo para o caso de Portugal através das páginas oficias/online dos
Programas de Pós-Graduação em CI. A pesquisa caracteriza-se quanto aos aspectos metodológicos como
exploratória, de abordagem quali-quantitativa sendo os objetos da pesquisa os programas da Pós-Graduação em Biblioteconomia e em Ciência da Informação do Brasil e Portugal.
O resultado da análise e sistematização das grades curriculares e conteúdos das disciplinas com foco
nas competências infocomunicacionais será um contributo para identificar as competências que estão
previstas nos currículos e propor um conjunto de recomendações que visem incrementar o desenvolvimento destas competências emestudantes cuja prática profissional está fortemente vinculada à pesquisa
de informação, gestão da qualidade da informação, sistematização dos processos de acesso àinformação
e análise crítica do processo infocomunicacional.

NOME: RICARDO

MANUEL DA SILVA FERREIRA CARVALHO E ÓSCAR EMANUEL CHAVES MEALHA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Técnicas

Infográficas para Dashboard Turístico Open Data

RESUMO: O Turismo é uma das atividades socioeconómicas mais relevantes da economia portuguesa,
contribuindo significativamente para o aumento do PIB. Todavia, tal como acontece noutras regiões do
mundo, a atividade turística não tem a mesma influência em todas as regiões do país, estando o desenvolvimento de uma determinada cidade influenciado pelo movimento turístico. Numa perspetiva de
Business Intelligence, o turismo em Portugal é um dos setores onde são geradas grandes quantidades de
informação. Contudo a influência dessa informação é quase nula, pois não são habitualmente desenvolvidas estratégias eficazes após a análise correta da informação gerada por este setor. Ou seja, a entidade
responsável pela análise dos dados e informação na indústria turística, não cria estratégias adequadas
para a geração de conhecimento numa perspetiva de construção e planeamento de mercados potenciais,
numa visão de potencializar uma proposta de valor para o reposicionamento e diversificação da oferta
do setor do turismo em Portugal. Atualmente, a informação que é analisada pelo Turismo de Portugal
baseia-se em indicadores de desempenho e da oferta existente na atividade em questão, concluindo
que a análise efetuada está mais focada em controlar a atividade turística do que em fazê-la crescer.
Tal como acontece noutros setores de atividade, o turismo também está cada vez mais dependente da
evolução tecnológica, que tem vindo a permitir a criação de plataformas que dão apoio à inteligência
no negócio, apresentando informação diversificada de uma forma mais eficaz e de fácil perceção por
parte de quem a analisa. No entanto, no setor turístico ainda falta uma plataforma (métodos e técnicas)
que permita a análise correta da informação produzida, no sentido de se criar estratégias de valorpara
o desenvolvimento do setor turístico e não simplesmente o controlo do mesmo. Porém para que essa
plataforma atinja o resultado esperado, é necessário perceber o formato e a tipologia da informação
que é gerada pela indústria turística, bem como as categorias de atividade do ramo turístico a que
respondem. Neste sentido, o artigo em causa, apresenta uma proposta de categorias e funcionalidades
orientadoras da construção de um dashboard open data de base infográfica para o sector do turismo.
Será ainda exemplificado para cada categoria, as técnicas infográficas mais adequadas para que gestores
e decisores, e mesmo o cidadão comum, possam utilizar a informação como fonte de análise e/ou para
concepção de estratégias.
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NOME: ALITA

E

VILLA BOAS DE SÁ REGO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Canal

LABORAV: Práticas para um devir-audiovisual inventivo

Canal LABORAV: práticas inventivas para um devir audiovisual relata as pesquisas prático-teóricas realizadas no projeto Canal Laborav: televisão educação e periferia, que tiveram início em
2010 no PPG em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, da Faculdade de Educação
da Baixada Fluminense (FEBF), o campus da UERJ em Duque de Caxias. Em sua parte teórica, o objetivo do projeto Canal Laborav é cartografar a produção de subjetividade através da criação e produção
de vídeos e de novos formatos e gêneros audiovisuais. Na prática, o objetivo é estimular o fazer artístico
incentivando a invenção de novos processos, práticas de produção, conhecimentos e produtos audiovisuais através de processos cognitivos inventivos voltados para a criação de problemas. A pesquisa
acontece no Laborav, o laboratório de recursos audiovisuais da FEBF, que funciona como um território
livre de criação. O referencial teórico tem como base os filósofos Gilles Deleuze, Felix Guattari e mais a
bibliografia que trata da interface entre processos cognitivos, imagens, comunicação e educação
RESUMO:

NOME: CLAUDIA

PEIXOTO DE MOURA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Metodologia

Da Pesquisa Em Comunicação: Temáticas Abordadas Nas Disciplinas De Pós-graduação

RESUMO: O artigo objetiva mapear as temáticas abordadas em disciplinas de Metodologia da Pesquisa
em Comunicação, observadas no ensino dos processos investigativos desenvolvidos nos cursos de
pós-graduação, stricto sensu, em nível de mestrado e de doutorado, existentes em universidades brasileiras. O estudo envolve aspectos qualitativos e quantitativos, com técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental, além da análise de conteúdo dos tópicos adotados nas ementas que fundamentam as
discussões das referidas disciplinas. A pesquisa em Comunicação exige uma reflexão interdisciplinar e
multidisciplinar, abrigando aportes teóricos e metodológicos que podem multiplicar e fundamentar os
processos investigativos. Os cursos de pós-graduação enfocam as ciências da comunicação, a comunicação social e suas interfaces, que possibilitam a qualificação de acadêmicos interessados em refletir
sobre as questões teóricas e aplicadas, contribuindo para a formação de pesquisadores e sua produção
acadêmica. Com base em Pierre Bourdieu é possível observar que os saberes ampliam o capital cultural
incorporado, cultivado nos bancos universitários, gerando um capital cultural objetivado, mediante
uma produção científica qualificada, com a vantagem assegurada pelo certificado de conclusão do curso
de pós-graduação. O corpus do estudo é constituído pelas disciplinas que abordam as questões de Metodologia da Pesquisa em Comunicação, existentes nos nove programas de pós-graduação, com notas 6
e 5, atribuídas a partir de determinados critérios considerados na última avaliação trienal da CAPES
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para o período 2010-2012, entre as
45 instituições de ensino superior com cursos na área de Comunicação. Os programas de pós-graduação
selecionados pertencem às universidades: UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UFRJ –
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, USP – Universidade de São Paulo, UFF – Universidade Federal Fluminense, UERJ – Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, UFSM – Universidade de Santa Maria, UFBA – Universidade Federal da Bahia, UFRGS
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A análise está baseada em relatórios institucionais disponibilizados no portal da CAPES, consultado no item ‘Cursos Recomendados e Reconhecidos’ na área da
Comunicação (Ciências Sociais Aplicadas) no Brasil, e em informações divulgadas nos sites das próprias
instituições de ensino superior selecionadas. O presente texto é parte de um projeto que se encontra em
desenvolvimento, possibilitando observar a ocorrência de variadas temáticas indicadas para o debate
dos fundamentos e dos processos metodológicos, além da oferta de diversas disciplinas com abordagens
metodológicas direcionadas aos diferentes projetos de mestrado e de doutorado, conforme as linhas de
pesquisa dos programas de pós-graduação. Cada universidade possui uma ou mais disciplinas com temáticas que oportunizam o questionamento destes aspectos metodológicos para um capital incorporado,
objetivado e institucionalizado, contribuindo para a construção de projetos de pesquisa científica em
Comunicação.
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NOME: DOLORES

TOMÉ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Codifico Musibraille e a Cibercultura

RESUMO: Com o celular ou um tablet nas mãos, consultam enciclopédias virtuais como a Wikipedia,
fazem download de materiais didáticos em sites educacionais, montam grupos de estudos no WhatsApp, interagem com outros alunos do mundo inteiro pelas redes sociais, tiram dúvidas ou participam
de aulas on-line acessando plataformas de e-learning, leem livros no Google Books, assistem vídeos
educativos no You Tube e aprendem novas línguas com professores nativos que estão a milhares de
quilômetros em outro continente. As novas tecnologias vêm transformando profundamente a educação.
A nova geração de estudantes, que já nasceu conectada e não conhece um mundo sem interne, já não se
contenta apenas com os métodos tradicionais de ensino. Querem estudar munidos de recurso tecnológicos digitais, que facilitam o aprendizado e permitem acessar conhecimento como jamais imaginamos
que um dia seria possível. Com a educação musical não tem sido diferente. Aplicativos ajudam os alunos
a acessar partituras e ouvir cada compasso enquanto aprendem a tocar, professores dão aulas a distância
pelo skipe, redes sociais permitem o compartilhamento de músicas e até mesmo a gravação e mixagem, a
partir de trilhas enviadas por compositores que jamais se encontraram presencialmente, vídeos ensinam
como tocar guitarra, piano e diversos instrumentos, softwares reproduzem cada instrumento musical
e possibilitam que sozinho um músico monte uma orquestra completa e crie suas próprias obras.
A partilha de informação na área da musicografia braille, que se pretende focar neste artigo, mais concretamente na criação de uma plataforma digital de acesso a partituras braille em contexto lusófono com
as práticas infocomunicacionais, reforça a rede de interações e fluxo, que gera em torno da mediação
tecnológica diretamente relacionada com a comunicação. A Musicografia Braille se converte no principal eixo de atenção para as crianças, jovens e adultos com deficiência visual na transcrição braille para
interagir com os músicos com visão normal em igualdade de condições. A Musicografia Braille, entende-se como um conjunto de sinais empregados no sistema braille para escrever e interpretar a música
(Marsan, 2009). O ensino de música a cegos é bastante dificultado atualmente por falta de métodos que
permitam a criação fácil de partituras utilizando a linguagem braille. Borges (2009), chama a atenção
para o fato de apesar da técnica para a criação dessas partituras ter sido desenvolvida em 1828, o material disponível ainda é muito escasso, e depende quase exclusivamente da boa vontade de pessoas que
possuem visão normal e conhecem a linguagem para cegos. Nesse sentido, Silva (2012) esclarece que as
exigências da atualidade aliadas à alta competitividade têm contribuído para sinalizar que só o talento
não é garantia de êxito no estudo da música em qualquer um de seus contextos. Torna-se necessário,
portanto, sensibilizar as pessoas com deficiência visual a estudarem a signografia musical no sistema
braille para que possam ter melhores oportunidades de trabalho. Por outro lado, as instituições como,
os conservatórios, universidades e outras escolas inclusivas devem difundir a Musicografia Braille como
recurso didático capaz de abrir novas oportunidades de preparação das pessoas cegas em qualquer parte
do mundo e no incremento da literacia de música em braille. De acordo com Gonçalves (2014, p. 4), o
que acontece é “que houve um processual no mundo, de ligar o ensino da música aos cegos com certos
estereótipos do passado, com os Institutos de cegos, da marginalização da cidade, das pessoas viverem
em grupo separados e todas as tarefas que os cegos faziam ou que tinham gosto especial, deixou de se
fazer porque deixou de haver esse tipo de abertura para se aprender música ou outras especificidades”.
Para se fugir ou cortar o passado, tentou-se construir o ensino completamente integrado na sociedade
em tudo que tem de bom e de mal. A situação hoje é que, como os professores de música não têm conhecimento da musicografia braille, acabam por recusar-se a lecionar para estudantes cegos por julgarem
impossível passar o conteúdo das partituras com efetividade. Desta forma, torna-se muito difícil a
inclusão de músicos cegos nas escolas de música, Tomé (2003). Nessa perspectiva, Borges (2012),
afirma que o desconhecimento de softwares específicos para a aprendizagem dos deficientes visuais em
musicografia braille na formação do profissional de ensino não é suficientemente adequada ao trabalho
com os cegos. Sendo a formação do deficiente visual insuficiente, ele não tem condição de ingressar
no ensino superior e depois no mercado de trabalho no nível dos dem ais profissionais da música.
A questão central desta pesquisa busca estabelecer mecanismos tecnológicos e sociais que permitam a
disseminação da musicografia braille nos Países Lusófonos através do uso intensivo de estratégias com
criação, produção, armazenamento distribuído de informações musicais na forma digital, mediados por
mecanismos de comunicação na internet e outras redes de comunicação digital. Neste desenvolvimento
interactuam, entre outras, ferramentas de tecnologia assistiva, música e partituras computadorizadas,
comunicação através da internet, armazenamento de informações distribuídas (em particular usando a
metodologia de armazenamento em Nuvem) e plataformas computadorizadas. Além da complexidade
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tecnológica envolvida, construída para suportar situações que não são ideias de suporte computacional,
presentes em muitos dos países alvo desta pesquisa, este trabalho lida também com complexos fatores
socias, atrelados a um status dos países envolvidos, que são, em muitos casos, pouco favoráveis. Para
finalizar, temos também o objetivo de explorar a dimensão artística ou estética da cibercultura, a partir
de uma análise das configurações da comunicação e da interação que emergem no meio tecnico-social
da cibercultura analisando as novas modalidades de produção e de recepção das obras dos músicos cegos
através da musicografia Braille em plataforma digital.
Pierre Lévy (1997 p.143), afirma: “a forma do universal sem totalidade, característica da civilização
das redes digitais em geral, permite também dar conta da especificidade dos gêneros artísticos próprios
da cibercultura”.

NOME: JOSÉ

DUARTE CARDOSO GOMES, CRISTINA MARIA CARDOSO GOMES, MÁRIO VAIRINHOS E LÍDIA OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

educação visual

Realidade aumentada aplicada em manuais escolares de

RESUMO: Este artigo apresenta a primeira parte de um estudo de caso focando a implementação de
um artefacto baseado na tecnologia de Realidade Aumentada (RA) em manuais escolares. A constante
evolução da tecnologia de computadores tornou sistemas de RA acessíveis em larga escala recorrendo
aos ubíquos dispositivos de computação móveis, como smartphones e tablets. Partimos da premissa
que estes dispositivos são familiares e frequentemente utilizados por alunos do 2.º Ciclo do Ensino
Básico e que a implementação de recursos multimédia suportados pela tecnologia de RA em manuais
escolares pode contribuir para um melhor nível de motivação e envolvimento, uma utilização mais
eficaz dos manuais escolares e uma melhor compreensão dos conteúdos propostos contribuindo para
melhores resultados educacionais. As aumentações foram desenvolvidas com a ferramenta Aurasma
Studio (versão 2.0) e acedidas através de smartphones e tablets. Para a visualização das aumentações
recorremos a imagens e gráficos do manual escolar “Imaginarte 5.º/6.º” da Porto Editora. O estudo,
de natureza qualitativa, envolveu um grupo-amostra de alunos do 5.º ano e incidiu na área disciplinar
de Educação Visual, lecionada no 2.º Ciclo do Ensino Básico em Portugal. Neste artigo introduzimos
a tecnologia de RA, o livro aumentado, a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimédia (TCAM) e o
conceito de motivação. Concluímos com a apresentação dos resultados da primeira parte do estudo,
conclusões preliminares e possibilidades de trabalho futuro.

NOME: RITA

DE CASSIA MAIA DA SILVA, LÍDIA OLIVEIRA E PEDRO MIGUEL DOS SANTOS BEÇA PEREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Web 2.0 Como Recurso Emancipador Para A Criação De
Museus Digitais Comunitários

RESUMO: O

presente artigo apresenta fatos pontuais e avalia os avanços e possibilidades oferecidas pela
web 2.0 e outras TIC no campo dos museus e nos processos de musealização. Ressalta ainda as possibilidades emancipadoras que estas tecnologias oferecem no campo da criação de museus comunitários
e nos processos de curadoria e patrimonialização exercidos sobre a produção cultural de grupos minoritários ou excluídos. É apresentado o processo de criação do Museu Digital Comunitário da Associação
Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, fundada em 1974 por jovens do Bairro do Curuzu na cidade de
Salvador, mas que além de brincar o carnaval, também queriam homenagear e celebrar a cultura afrodescendente que é vigorosa no estado da Bahia – Brasil, questionando àquela época o ideal de “democracia racial” presente na mentalidade do brasileiro médio e amplamente reproduzido pelas diversas
mídias. Hoje este bloco carnavalesco é uma das instituições culturais de referência na diáspora africana, recebendo vários prêmios e homenagens nacionais e internacionais pelo seu trabalho educativo
e inclusivo para populações negras. Em uma pesquisa empírica que busca fundamentos na museologia
contemporânea, centrada na função social dos museus, investiga-se como a WEB. 2.0 e as suas funcionalidades oferecem possibilidades inclusivas na criação de museus digitais comunitários. Neste artigo,
descrevemos o processo colaborativo na concepção de espaços museológicos para a WEB, desenvolvido
com os membros da Diretoria do Bloco, em um trabalho de adaptação dos processos museológicos de
aquisição, documentação, conservação e ação cultural e educativa, de modo a estabelecer algumas diretrizes para a adaptação de plataformas digitais ao formato de museus digitais.
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NOME: ANA

DIAS GARCIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

criação de plataformas comunicativas para a construção de
Sonhos e da Cidadania na Infância
RESUMO: A liberdade para vivenciar e procurar novas possibilidades é fundamental para a criação e
construção de alternativas, em contextos sociais desfavorecidos. De modo a estimular o pensamento
criativo, crítico e a ação participativa a um conjunto de Crianças da Escola Básica do 1º Ciclo do Bairro
de São Tomé (Porto), foram promovidas atividades, nomeadamente de expressão artística e de criação
de plataformas comunicativas, enquadradas num processo educativo e construtivo, que culminou na
concretização de uma Manifestação pública e pacífica das Crianças. A Manifestação das Crianças teve
como objetivo conscientizar a comunidade para a importância da Cidadania na Infância e dos Direitos
de Participação das Crianças nas decisões que as envolvem e na apresentação de propostas de melhoria
do meio onde vivem – a sua Escola, o seu Bairro, a sua Cidade. Durante o processo de investigação participativa, em colaboração coletiva, o grupo de Crianças foi desafiado a participar em jogos pedagógicos,
em debates/conversas informais e na produção de desenhos, mensagens escritas, representações teatrais
e fotográficas sobre a sua realidade. Simultaneamente, o grupo participou na elaboração de um Jornal
– A Voz das Crianças –, de um conjunto de reportagens e de um Portal Online com conteúdos sobre o
projeto e as atividades que desenvolveram. O propósito foi promover contextos de criação, ludicidade,
partilha, diálogo e participação, de forma a proporcionar a comunicação, a produção de conhecimento,
a descoberta e a escuta das Crianças, tão importante para pôr em prática a sua cidadania. O presente
artigo reflete, sobretudo, o processo de criação das plataformas comunicativas como ferramentas úteis,
libertadoras, criativas, de conscientização e transformação social, que fortaleceram a expressão, a observação da realidade, a reflexão e a participação individual e coletiva. Na perspetiva de dar voz e visibilidade às Crianças e restante comunidade do Bairro de São Tomé, o projeto propõe emancipar os sonhos/
desejos destas Crianças, através da construção de um caminho alternativo, mais livre e colorido.

NOME: CONCEIÇÃO

COSTA, CARLOS SANTOS, JOÃO BATISTA, LUIS PEDRO, SARA HENRIQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

de investigação?

gamificação da experiência de aprendizagem: que métodos

Os jogos têm vindo a ser utilizados na Educação e as suas potencialidades de aprendizagem
têm sido largamente debatidas. Os jogos podem ser integrados no ensino de várias formas, podendo
tratar-se de jogos comerciais, de jogos desenvolvidos com objetivos específicos de aprendizagem, ou
ainda de abordagens que conduzam os estudantes na criação dos seus próprios jogos. Esta última aproximação tem sido tradicionalmente praticada no ensino de programação e de desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas. Para além destas abordagens, o projeto de investigação em curso
GAMILearning (UTAP-ICDT / IVC-ESCT / 0020/2014) lida com os jogos digitais como ferramentas
reflexivas, que as crianças podem usar para estabelecer e desenvolver a sua própria compreensão crítica
dos media. Em primeiro lugar, a literacia crítica dos média requer o desenvolvimento do conhecimento
reflexivo: a criança precisa de conhecer um tópico muito bem para ser capaz de produzir um jogo relacionado com esse mesmo tópico. Em segundo lugar, no processo de criação do jogo, é necessário que
as crianças se envolvam na colaboração e na aprendizagem entre pares, suportando a literacia crítica
e a aprendizagem em todo o currículo (Salen e Zimmerman, 2004; Torres, 2009). Em terceiro lugar, o
desenho dos jogos e a criação de conteúdo oferecem às crianças oportunidades para integrar e refletir
sobre a sua experiência diária com os média. O projeto GAMILearning procura ainda criar vínculos recíprocos entre a análise crítica de design de jogo e conteúdo com as competências técnicas e o conhecimento necessário para a produção de jogos. Neste artigo apresenta-se uma revisão de estudos empíricos
sobre gamificação, com particular incidência sobre os métodos de investigação utilizados no âmbito da
Educação formal e informal de crianças (2010-2014). Os resultados preliminares serão apresentados e
fornecerão indicações para o desenvolvimento de estudos posteriores, nomeadamente para o desenho
de investigação e a conceção de sistemas de gamificação.
RESUMO:
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NOME: ANA

FRANCISCA MONTEIRO E ANTÓNIO JOSÉ OSÓRIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O estigma do viciado na internet: Implicações para a segurança online das crianças
RESUMO: No contexto da progressiva adopção de tecnologias digitais por crianças, este texto discute a
ideia de que há um estigma associado à imagem do viciado na internet, do qual as crianças se esforçam
por distanciar, para que lhes continue a ser permitido estar online. Descrito como alguém dependente
da tecnologia, que faz dela um uso excessivo, descura o trabalho escolar, a convivência com os amigos
e, em casos extremos, a alimentação, o perfil do viciado é fortemente criticado por pais e outros adultos
e associado a sanções, nomeadamente a proibições específicas ou restrições ao tempo de uso. Neste
contexto, exploram-se as implicações da estigmatização de determinados comportamentos, nomeadamente a forma como podem levar as crianças a ocultar práticas valorizadas e comuns entre amigos,
possam elas ser efectivamente nocivas ou não. Destacam-se ainda as dificuldades que as crianças podem
encontrar para corresponder às expectativas criadas no contexto das famílias, face às que ganham
destaque no âmbito das culturas de pares. Se entre pares é valorizada uma presença online frequente e
participação bastante ativa em jogos eredes sociais, no caso das famílias é enaltecido o distanciamento
e a validade dos usos reduzida à dimensão educacional, na sua vertente mais formal. Este texto realça
assim como definir vício na internet e implementar medidas, preventivas ou reactivas, tem que ter em
conta as exigências com que as crianças são confrontadas quotidianamente no contexto das amizades e
culturas de pares. Neste sentido, apresenta uma reflexão sobre as tensões entre participação infantil, uso
educativo esegurança online. Esta análise servirá agora de base ao desenvolvimento de conhecimento e
estratégias de acção capazes de responder tanto a estas tensões como às diversas formas que os desafios
de participação, educação e segurança podem assumir no dia-a-dia das crianças e famílias. Este trabalho
baseia-se num estudo etnográfico realizado com 22 crianças, entre 9 e 14 anos, em três contextos de
uso informal das tecnologias digitais: centros de actividades de ocupação de tempos livres, residências
e centros de inclusão digital. A partir do que é designado na literatura metodológica como “investigação com crianças”, este teve como premissa central a abertura à voz das próprias crianças, de forma
a reflectir e valorizar a sua capacidade de agência, bem como potenciar a capacidade de os métodos e
técnicas implementados nos ajudarem a conhecer e compreender as suas culturas. Resulta desta opção
um desenho metodológico concretizado em conjunto com os participantes. Esta abordagem assenta
no reconhecimento das crianças como agentes sociais de pleno direito, considerando-as, à luz do seu
estatuto social, interlocutores indispensáveis e competentes na investigação e acção sobre as suas vidas
e mundos sociais. As crianças são, neste sentido, cidadãos plenos, envolvidos na construção das suas
vidas e da sociedade, a partir das condições e competências que as distinguem enquanto grupo social e
geracional.

NOME: CLÁUDIO

ABDO E ARMANDO PILLA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação

e velocidade: o cyberbullying e a internet

O presente artigo tem como principal objetivo relacionar a necessidade contemporânea do
amplo acesso a informação e a velocidade com que qualquer tipo de informação é difundida em diversas
plataformas. Ainda pouco debatido pelo meio acadêmico, a necessidade de se entender o cyberbullying
ganha força com casos de jovens que cometem o suicídio e que ganham notoriedade internacional.
Antes de ser um fenômeno restrito a área da educação, a prática do cyberbullying é um fenômeno
social em plena ascensão e que caminha nos meandros da comunicação. Com a velocidade com que as
tecnologias são acessadas por todos e em todos os cantos do planeta, faz-se necessário e urgente um
entendimento sobre as formas de ataque e de prevenção a este evento social que se apoia nos aparatos
tecnológicos e comunicacionais existentes. Novo (2009, p. 328) define o “cyberbullying neste contexto,
como todas as acções intencionais e repetidas, levadas a cabo por terceiros para molestar, humilhar,
denegrir ou assediar um indivíduo usando recursos tecnológicos, como seja o caso do telemóvel ou da
Internet. Estas acções podem manifestar-se de variadas formas, através de imagens, textos, ou mesmo
áudio e vídeo e os efeitos que produzem vão desde o isolamento social, insucesso escolar, perturbações
do sono, na alimentação, às tentativas de suicídio ou suicídio consumado. Embora as vítimas destas

RESUMO:
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acções possam ser adultos, neste contexto vamos referir-nos apenas a acções e medidas que envolvem
crianças ou jovens.” Para a investigação foi analisado o caso de Amanda Todd, uma jovem canadense
que após sofrer com o cyberbullying durante três anos, cometeu o suicídio e evidenciou a urgência em
debater o tema dos ataques virtuais apoiados na internet e suas violentas consequências. Além disso o
tema, por sua relevância social e acadêmica, merece toda a atenção dos cientistas sociais que podem e
devem analisar as consequências e usabilidades dadas frente as novas ferramentas de comunicação existentes na contemporaneidade. Castells & Gerhardt (2000, p.17) dizem que “A sociedade é que dá forma
à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos
dos usos sociais da própria tecnologia. A história da Internet fornece-nos amplas evidências de que os
utilizadores, particularmente os primeiros milhares, foram, em grande medida, os produtores dessa
tecnologia”. O resultado da análise demonstra que a falta de entendimento e relevância do assunto
junto às vítimas, aos agressores, os participantes indiretos, a família e a escola deixam a sociedade sem
ação perante os diversos casos que acontecem pelo mundo. Mais do que entender é preciso prevenir e
uma análise do caso de Amanda Todd mostra que ainda há uma imensa dificuldade no atendimento
e tratamento das vítimas e dos envolvidos no processo. Compreender como se dá o fenômeno, relacionar a urgência da comunicação e quais são suas consequências na sociedade são necessários e o
presente estudo pretendeu fazer isso.

NOME: LIDIA

MARÔPO, RAIANA DE CARVALHO E INÊS VITORINO SAMPAIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

visão de adolescentes com câncer sobre a divulgação da sua
imagem: entre a privacidade e a auto-afirmação
RESUMO: A

proposta desta comunicação é discutir a percepção de adolescentes com câncer sobre a exposição da sua imagem, seja em peças jornalísticas, em campanhas promocionais em favor de instituições
de tratamento ou ainda nas redes sociais. Como estes compreendem o seu direito à privacidade? Que
sentidos constroem sobre as suas representações nas notícias? Como avaliam o papel dos jornalistas e
a interação com estes? Como analisam o uso da sua imagem em materiais promocionais da instituição
que lhes propicia tratamento? Como eles próprios administram a divulgação da sua imagem nas redes
sociais? Que tipo de enquadramentos aprovam ou desaprovam? Que oportunidades e inconvenientes
veem na publicização da suas imagens? Tomando como referência teórica os estudos culturais e a
pesquisa latino-americana sobre as audiências, discutiremos estas questões com base em dois grupos de
foco realizados respectivamente com quatro adolescentes do sexo masculino (12 a 20 anos) e quatro do
sexo feminino (13 a 17 anos). Esta divisão permite-nos explorar mais aprofundadamente as especificidades associadas ao fator de gênero. Todos os participantes iniciaram o tratamento antes dos 18 anos
e provém de famílias cujos pais têm profissões pouco qualificadas. Os grupos de foco foram realizados
nos meses de abril e maio de 2014, numa instituição filantrópica de assistência contra a doença onde os
adolescentes são atendidos na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, Brasil. No contexto cearense,
crianças e adolescentes com câncer são personagens regulares do discurso noticioso e de campanhas
filantrópicas que frequentemente divulgam as suas imagens e histórias de vida nos meios de comunicação social ou em material promocional de instituições interessadas em divulgar os seus trabalhos de
responsabilidade social. Nestas representações, predominam os discursos autorizados dos adultos especialistas frente às falas das crianças e adolescentes, enquanto o consentimento informado destes e de
suas famílias é por vezes negligenciado. Além disso, muitas vezes enquadramentos dramatizados privilegiam as dificuldades do tratamento, as dores e as incertezas da doença, em detrimento de abordagens
mais complexas, onde os desafios se conjugam com o amadurecimento e a superação de quem enfrenta
um câncer. Os depoimentos apontam para uma valorização da voz dos adolescentes no discurso noticioso sobre o câncer e também no discurso promocional das instituições de tratamento. No entanto, eles
próprios querem gerir os termos e condições de divulgação das suas imagens, no sentido de não reduzir
as suas vivências à condição de vítimas de uma doença supostamente fatal. Neste sentido, querem ser
reconhecidos como sujeitos e não apenas como objeto da atenção e do cuidado de adultos e das instituições, embora reconheçam neles parceiros fundamentais no enfrentamento da doença. Além disso,
as suas falas ressaltam as singularidades nas diferentes maneiras como os próprios lidam com as suas
imagens. No facebook, por exemplo, enquanto uns preferem a privacidade, outros utilizam a própria
imagem para promover uma representação mais otimista do que é ser um adolescente com câncer.
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NOME: ANA

MELRO E LÍDIA OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A importância da comunicação no desencadear de comunidades de prática – caso de projetos de Empreendedorismo Social

As estratégias de comunicação e comunidades de prática no âmbito do empreendedorismo
social são o foco da investigação. Em Portugal, éde todo o interesse refletir e encontrar estratégias
que minimizem os efeitos do trabalho, por vezes, isolado dos empreendedores sociais, no seu papel de
transformadores da sociedade. Sendo o empreendedorismo social uma forma de “[…] developing and
validating a sustainable solution to problems that often have local expression but global impact. […]
This process involves innovation and leading by example […].” (Santos, 2012, p. 7), será pertinente
que empreendedores sociais, os motores da mudança social, tenham ao seu dispor ferramentas que
lhes permitam desenvolver os seus projetos, de forma crítica e dinâmica. A implementação de comunidades presenciais de prática (complementadas virtualmente) é a forma como se pretende agilizar
todo o processo de comunicação entre os empreendedores sociais, uma vez que “The concept of practice connotes doing, but not just doing in and of itself. It is doing in a historical and social context
that gives structure and meaning to what we do. In this sense, practice is always social practice.”
(Wenger, 2008, p. 47). Para além disso, é importante perceber que “A community of practice is a group
of people who share a concern or a passion for something they do, and learn how to do it better as they
interact regularly.” (http://wenger-trayner.com/resources/what-is-a-community-of-practice/). A investigação reflete sobre comunidades de prática como mecanismos de construção de identidade e partilha de
conhecimento entre e para empreendedores sociais. Pretende-se entender como estes experienciam as
comunidades de prática e como estas podem apoiar a (re)definição e implementação dos seus projetos.
Será ainda objetivo compreender o papel das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente, os social media, nestas relações. Verificando em que medida o capital social e o conhecimento
gerados nas dinâmicas das redes sociais estabelecidas são elementos estratégicos neste processo. Qual
o papel das comunidades de prática enquanto catalisadoras das sinergias e motivações dos empreendedores sociais? Que estratégias de comunicação e partilha de conhecimento conseguem potenciar
comunidades de prática, no âmbito do empreendedorismo social? São duas questões que guiam a investigação. Será desenvolvido um estudo de caso no IES-SBS, para que possa facilitar comunidades de
prática vibrantes que capacitem todo o ecossistema de empreendedorismo social.
RESUMO:

NOME: MARISA

SILVA BATISTA E PEDRO AMADO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

jogos e a sua comunicação com as crianças

RESUMO: Este artigo apresenta a metodologia e os resultados de um estudo de avaliação da adaptação de
um álbum ilustrado tradicional para o formato digital interativo. Tem por objetivo não só compreender
o potencial educativo da relação das crianças através da criação de jogos que facilitem na memorização
mas também permitir avaliar a interação entre os progenitores e as crianças no contacto da leitura
através de um objeto editorial de comunicação, num suporte de Novas Tecnologias digitais. De seguida,
apresenta-se o resultado da conceção, desenvolvimento e avaliação de um protótipo junto de um grupo
de 9 crianças participantes do estudo piloto— primeiras leitoras com idades compreendidas entre os
4 e os 7 anos, sendo que estas mesmas pertencem a realidades diferentes em que os progenitores alguns
têm formação superior e outros não. O protótipo é a adaptação de um álbum— A Crocodila Mandona,
de Adélia Carvalho e Marta Madureira—, que conta uma história sobre uma crocodila muito refilona e
as várias personagens que compõe a história só passam se derem, à personagem principal, presentes e foi
adaptada por um processo de modelação da narrativa (storytelling) através da criação de um storyboard
funcional alternativo em HTML. Depois apresenta-se a adaptação e desenvolvimento do protótipo de
uma aplicação interativa digital (web app), em forma de jogo, funcional em alta-fidelidade. De seguida
apresenta-se os instrumentos de recolha de dados e forma como foram operacionalizadas as sessões
de estudo e observação presencial com os participantes. Por fim, discute-se a análise dos resultados
obtidos, através da satisfação observada, permitindo discutir a memorização, atenção e aprendizagem
das crianças. Como principal resultado da observação destaca-se a lucidicidade digital, enquanto estratégia fundamental de adaptação do objeto editorial, é sem dúvida um macro relevante na componente
de avaliação, percebendo deste modo o conceito de jogo, e porquê ser fundamental na aprendizagem.
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NOME: PATRÍCIA

OLIVEIRA E CONCEIÇÃO LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Scratch, um brinquedo potenciador de brincadeiras das crianças

RESUMO: O projeto “Scratch’ando com o sapo na infância”, desenvolvido no âmbito da investigação
conducente à obtenção do Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais,
promove o brincar social espontâneo entre crianças de 4 a 6 anos de idade e o uso do brinquedo Scratch.
A metodologia do design de ludicidade coparticipativo com crianças (Lopes, 2015) enquadra o percurso
que evolui da interação comunicativa de dinamização de ludicidade dos adultos e das crianças mediada
pela linguagem de programação referida, para a autonomia vs. espontaneidade das crianças que brincam
sem a intervenção dos adultos. Na comunicação que se apresenta coloca-se à discussão, não apenas a
metodologia de investigação como, e sobretudo, os resultados e as estratégias que potenciam o brincar.
Ao longo de várias sessões que decorreram em duas fases (2010 e 2011), num período de quatro
meses de experienciação-intervenção-formação-investigação, a brincadeira com o Scratch foi o focus
das conversas entre as crianças. Brincando aprende-se. Inicialmente os adultos fazem a assessoria da
aprendizagem das crianças com o Scratch e coparticipando todos exploram o brinquedo. As conversas,
a negociação, a coconstrução de respostas às perguntas cruzam-se com risos e gargalhadas, inquietações,
desânimos e desistências momentâneas, tudo faz sentido, até as zangas com o computador. Os guiões
de ação vão-se definindo, histórias são recontadas e outras novas aparecem no ecrã, magias desta tecnologia que incentivam ao desenvolvimento da brincadeira. Em 24 de maio de 2011, o “Scratch Day”
(http://day.scratch.mit.edu/) foi o culminar do projeto realizado na Cooperativa de Educação e Ensino
A Torre, em Lisboa. As crianças coparticipantes “scratch’aram” com o sapo, brincando sem a intervenção
dos adultos. O Pópio, a Pópia, a Sylla, o Argus, o Bilóca, a Bicuda e os amigos que vieram de longe,
estavam e continuam disponíveis no portal SAPO Kids (http://kids.sapo.pt/scratch/formacao) (Lopes et
al., 2009). Com estes personagens e os contextos das narrativas em que vivem, as crianças recriaram,
desenvolveram, reinventaram, imaginaram e fantasiaram novas narrativas no Scratch. As etapas anteriores potenciaram a autonomia vs. a resolução da dependência face aos adultos. O “Scratch Day” é um
dia internacional, implementado e apoiado pelo MIT Media Lab, que pretende reunir várias gerações
de “Scratchers” com o objetivo de aprender a programar, compartilhar projetos, ideias e experiências.

NOME: PATRÍCIA

SILVEIRA

A Perceção da Atualidade Mediática por Crianças a
Frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Vários estudos sobre a relação entre as crianças e as notícias têm documentado a importância
destes assuntos para a sua vida e a sua socialização (Alon-Tirosh & Lemish, 2014; Condeza et al., 2014;
Delorme, 2013; Lemish & Götz, 2007; Molen & Konijn, 2007). Estas investigações mostram que a
atualidade está presente no quotidiano dos mais novos, ainda que estes possam não escolher saber
sobre estes assuntos, por conta da sua mediatização e do seu acesso frequente por parte dos restantes
membros da família (Lemish & Götz, 2007). Há autores, como Buckingham (2000), que sublinham
que as crianças têm pouca motivação para acompanhar a atualidade, sobretudo quando se trata de questões relacionadas com política e economia; outros sugerem que estas audiências desejam saber sobre os
acontecimentos do país e do mundo, considerando que as notícias são uma importante fonte para esse
conhecimento e interpretação (Nikken & Götz, 2007). Em Portugal, as pesquisas desenvolvidas sobre
esta problemática são pontuais, não permitindo traçarem-se conclusões a respeito do modo como as
crianças, hoje, se relacionam com a atualidade. Partindo dessa lacuna, este estudo pretende apresentar os
resultados de uma investigação de doutoramento, em curso, que tem como objeto de estudo as crianças
e as suas perceções sobre as notícias. Concretamente, espera-se compreender de que modo estas audiências interagem com as temáticas da atualidade, que significados constroem sobre esses assuntos, e de
que forma esses mesmos significados estão implicados no modo como conhecem o mundo mais global, e
o mundo imediato, mais próximo de si e da sua realidade. Através da administração de um inquérito por
questionário a 690 crianças a residir no norte do país, algumas das conclusões obtidas mostram que as
notícias fazem parte do quotidiano das crianças e que estas demonstram interesse por estes conteúdos.
Ao mesmo tempo, estes públicos reconhecem a importância da atualidade para o conhecimento do
mundo, procurando acompanhar estes assuntos de modo a saberem o que se passa no mundo mediato e
imediato. Além disso, as crianças manifestam posturas críticas perante a forma como os acontecimento
são noticiados, revelando que gostariam que estes conteúdos fossem mais otimistas e que houvesse o
recurso a mais imagens e a um estilo de linguagem mais simples, que elas pudessem compreender. Estas
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questões tornam-se salientes do ponto de vista da literacia mediática, mais concretamente, da literacia
para as notícias, na medida em que reclamam por uma intervenção informada junto das crianças, de
modo a que estas desenvolvam competências que lhes permitam saber lidar com as emoções e os significados provenientes da exposição a certos acontecimentos das notícias e, ao mesmo tempo, adotar uma
postura crítica e esclarecida face ao modos de olhar o mundo propostos pelos media.

MODERAÇÃO: MANUEL PINTO

PAINEL 4 – SALA MANUELA ALMEIDA – 13/11 . 17H15

NOME: CLARISSE

PESSÔA, SARA PEREIRA E MANUEL PINTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Educação

o Projeto EduComunicAção

para os Media em contexto escolar: reflexões sobre

RESUMO: As

transformações ocorridas no contexto mediático, derivadas, sobretudo, aos avanços tecnológicos, têm trazido implicações nos modos como as crianças utilizam os meios de comunicação social
e, consequentemente, nas formas como são construídas as culturas infantis. O tempo que os mais
novos dedicam aos media e os usos que fazem dos mesmos têm sido temas recorrentes de debate e
de preocupações na sociedade em geral, e, particularmente, no seio da comunidade escolar. A escola,
enquanto um dos principais agentes de socialização da criança, ganha um papel fundamental na orientação para a utilização dos dispositivos mediáticos, especialmente, se tivermos em conta que os media
são também uma fonte de aprendizagens e de contacto com o mundo. Deste modo, faz sentido que a
escola esteja atenta para os modos como as crianças estão a utilizar os meios de comunicação social,
mas que também se envolva na mediação de uma utilização crítica e consciente dos mesmos, contribuindo para o desenvolvimento de competências de literacia para os media que potencializem uma
integração plena desses indivíduos na sociedade mediatizada em que vivemos. Neste sentido, a presente
comunicação pretende dar a conhecer os principais resultados de um estudo empírico no âmbito da
literacia mediática, realizado com base nos pressupostos do Referencial de Educação para os Media ,
que está decorrer em turmas do 2º ciclo do ensino básico, numa escola do Norte do país, durante todo
o ano letivo de 2014/2015. Obedecendo à uma metodologia de investigação-ação, o projeto EduComunicAção é aplicado em cada turma dentro da disciplina de Educação para a Cidadania, composta por
blocos semanais de 45 minutos. Consagrando-se em três etapas fundamentais, o diagnóstico, a ação e a
avaliação, o projeto tem como objetivo principal ligar a Educação à Comunicação através de atividades
educativas que levem à interpretação dos media, garantindo um uso inteligente dos meios de comunicaçãoao nível escolar e social e o desenvolvimento de uma perspectiva crítica perante os mesmos, evitando
situações de risco e de manipulação. As dinâmicas pedagógicas doprojeto promovem a expressão, a interação, a participação, a criatividade e a produção de conteúdos mediáticos, numa perspectiva inclusiva,
cidadã e aberta à multiculturalidade, colocando as crianças como centro do processo de aprendizagem.
O EduComunicAção é um projeto piloto, que faz parte de uma investigação doutoral mais alargada, e
que pretende auxiliar a comunidade escolar no desenvolvimento de metodologias pedagógicas com vista
à promoção da literacia mediática, podendo consagrar-se num modelo a ser utilizado a nível nacional.

NOME: ISABEL

CRISTINA DOS SANTOS DINIZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Acessibilidade

e Produtos de Apoio nas bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas: ações e estratégias
RESUMO: A

presente comunicação apresenta um projeto de investigação, em curso, que tem por objectivo analisar os contributos das bibliotecas universitárias para a implementação e uso de soluções de
acessibilidade e produtos de apoio e discutir a sua influência para a entrada, permanência e conclusão
dospercursos formativos dos estudantes com necessidades especiais, no contexto das universidades
públicas brasileiras e portuguesas. Farão parte deste estudo quatro grupos distintos de participantes:
os diretores/coordenadores das bibliotecas, os diretores/coordenadores dos núcleos de acessibilidade
ou gabinete pedagógicos, os bibliotecários e os utilizadores (estudantes com necessidades educativas
especiais). O plano de trabalho constitui-se de quatro fases distintas, abaixo apresentadas, integrando
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cada fase diferentes etapas. A primeira fase (de diagnóstico) compreende o (i) contacto com bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas, a (ii) preparação de um inquérito questionário e organização da
técnica de recolha de dados, a (iii) pré-testagem do inquérito, e a (iv) aplicação do inquérito por questionário aos diretores/coordenadores das bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas. A segunda
fase (de diagnóstico) compreende o (i) contacto com os núcleos de acessibilidade ou gabinetes pedagógicos das universitárias brasileiras e portuguesas, a (ii) preparação de um inquérito questionário e organização da técnica de recolha de dados, a (iii) pré-testagem do inquérito, e a (iv) aplicação do inquérito
por questionário aos diretores/coordenadores dos núcleos de acessibilidade ou gabinetes pedagógicos
das universitárias brasileiras e portuguesas. A terceira fase dos trabalhos define-se pela (i) seleção dos
utilizadores (estudantes com necessidades educativas especiais) das bibliotecas universitárias brasileiras
e portuguesas, a (ii) preparação de um guião semi-estruturado da entrevista e da técnica de recolha de
dados, a (iii) aplicação do instrumento de recolha dos dados, a (iv) preparação da grelha de observação,
a (v) seleção de alguns estudantes, e a (vi) observação direta. Nesta fase serão selecionados utilizadores
(estudantes com necessidades educativas especiais) das bibliotecas universitárias brasileiras e portuguesas identificadas com base nos dados recolhidos na segunda fase e aos quais será aplicado um inquérito por entrevista. A quarta fase será dedicada à análise dos dados, tratamento estatístico e discussão
final dos resultados. Acreditamos que este estudo poderá apresentar um importante contributo para
aprofundar o conhecimento na área das “bibliotecas universitárias inclusivas”, entendidas como instituições que não estão apenas estruturadas com todos os recursos tecnológicos e soluções de acessibilidade, mas que desenvolvem e promovem ações e projetos que atraem e estimulam os utilizadores que
possuem algum tipo de limitação a participarem ativamente das suas atividades.

NOME: JOSÉ

AZEVEDO, MARGARIDA MARQUES, RITA SANTOS E ANTÓNIO GUERNER

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Educação

climática

para os média como factor chave para a literacia

RESUMO: Apesar

da comunidade científica ter vindo a recolher evidências cumulativas sobre a responsabilidade humana nas alterações climáticas, a investigação tem mostrado que o grau de mal-entendidos e
de algum ceticismo sobre as alterações climáticas permanecem superiores ao esperado em alguns países
desenvolvidos. Esta situação tem potenciado um interesse internacional na procura de políticas e intervenções que conduzam ao desenvolvimento de um público com maior literacia científica. A literatura
reconhece os média como sendo uma das principais fontes de informação e de influência, para o público
em geral, sobre questões associadas às alterações climáticas. Porém, a informação veiculada por esta via
é parcial, difusa e, por vezes, contraditória. Assim, são necessárias competências de literacia mediática
e científica para poder interpretar criticamente a informação. Os média podem ainda influenciar o nível
de preocupação do público com as alterações climáticas, a sua participação no debate sobre decisões
políticas nesta área e a adoção de comportamentos visando a mitigação e a adaptação , das causas e
consequências das alterações climáticas. A educação para os média é, neste contexto, uma ferramenta
importante para o aumento da compreensão pública sobre questões abrangentes como as alterações
climáticas. Programas de educação de média inovadores e focados em questões ambientais permitem
quer novas estratégias de ensino-aprendizagem quer o aumento da adoção de recursos educativos mais
eficazes. Combinando educação para os média e comunicação ambiental são criadas oportunidades para
apoiar e estimular o interesse do público em questões ambientais. Este artigo discute as experiências
adquiridas com o projecto Clima@EduMedia. O principal objectivo do projeto foi envolver uma rede
de 33 média escolares (jornais, TVs e radios) de todo o país a desenvolver abordagens inovadoras na
conjugação da literacia mediática e científica, sensibilizando os alunos para problemáticas associadas às
alterações climáticas, assim como capacitando-os para a análise crítica dos média e para a criação dos
seus próprios produtos mediáticos. Desta forma, visa contribuir para inverter a tendência reportada na
literatura relativamente à dissociação do público em geral face à responsabilidade de atuação para a
mitigação e adaptação no contexto das alterações climáticas.

NOME: ELVIRA

RODRIGUES E JOAQUIM ESCOLA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Educação, Partilha e Comunicação Mediada: Conclusões de
um Estudo Exploratório em Contexto Educativo
RESUMO:

A Escola do século XXI, enquanto organização, tem de se (re)pensar e acompanhar as
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metamorfoses da sociedade face a um conhecimento cada vez mais dinâmico eplural e a uma fratura
digital ainda muito visível. Nesta experiência em contexto educativo procuramos explorar o universo
de possibilidades da partilha de práticas emateriais mediada por uma plataforma digital. Esta comunicação apresenta as conclusões de um estudo exploratório que emerge da implementação de uma ação
de formação transdisciplinar, génese de uma COP (Comunidade de Práticas), apoiada e mediada por
uma plataforma digital com um conjunto de 20 docentes do 3º ciclo eensino secundário de uma escola
do Grande Porto. Inclui um enquadramento teórico à metodologia adotada no desenvolvimento do
Ambiente Virtual de Aprendizagem eapresenta e discute os resultados obtidos a partir dos inquéritos
de diagnose e de satisfação realizados, conjugados com a análise de conteúdo dos TIF (Trabalhos Individuais Finais) e dos dados emergentes da observação direta e participante. Como referencial teórico,
trabalhamos os grandes desafios que se colocam à escola e à (re)construção da profissionalidade docente
neste século XXI, numa partilha de conhecimento apoiada e mediada pelas TIC, em que os profissionais
e a instituição têm de interagir, com um olhar cada vez mais (re)construído sobre a realidade, socorrendo-se da trilogia proposta por Dewey (1989): abertura de espírito, responsabilidade eentusiasmo. No
que à recolha dados diz respeito, utilizamos respetivamente: inquéritos por questionário; observação
direta e participante; TIF’S (Trabalhos Individuais Finais) dos formandos, relatório do “amigo crítico”,
coordenador PTE, técnico da Escola X e relatório da avaliadora externa da ação. Para a redução dos dados
utilizamos a análise estatística fornecida pela plataforma digital utilizada, o tratamento estatístico dos
dados com recurso ao software SPSS e análise de conteúdo através da elaboração de grelhas, matrizes,
e do software WebQDA. Por fim, no processo de verificação de dados os inquéritos do pré-teste, “COP
exploratória”, pré-teste e triangulação de questões dos inquéritos inicial e final; triangulação de dados,
apoiada no tratamento e em [novas] revisões bibliográficas – credibilidade interpretativa e credibilidade teórica e teste de fiabilidade de categorias de Esteves (2006:124). Os dados obtidos, apontam
para o reconhecimento, por parte dos docentes envolvidos neste estudo, do interesse e importância da
formação específica nesta área em contexto escolar. Confirmou-se a incontornável importância de um
feedback P.A.P.A. (Personalizado; Assertivo, Positivo e Atempado) para o sucesso desta COP que se
constituiu como ação de formação. Esta ação de formação, enquanto trabalho prospetivo, deixou em
aberto questões que poderão ser objeto de desenvolvimento e estudo em futuros trabalhos de investigação. Por exemplo, em nossa opinião, conclusões interessantes poderiam surgir da triangulação destes
dados com uma auscultação sobre o mesmo tema junto dos encarregados de educação, assistentes
operacionais e elementos da comunidade local presentes no Conselho Geral.

PAINEL 5 – SALA 12 – 13/11 . 17H15

NOME: INÊS

MODERAÇÃO: PATRÍCIA SILVEIRA

AMARAL, PAULA LOPES, CÉLIA QUINTAS E BRUNO REIS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

jovens portugueses

Práticas na rede: um estudo sobre o consumo digital dos

Os media digitais estão integrados na vida quotidiana e a produção digitalmente mediada
está a transformar os ambientes sociais, pois potencia novos mecanismos de participação socialmente
interventivos. Os serviços de social media têm transformado a forma como as pessoas comunicam e
interagem com os outros online. A Web é social: as novas plataformas permitem que os utilizadores se
tornem prosumers. O conceito chave que descreve a mudança de paradigma promovida pela Web social
é simples: conteúdo criado pelo utilizador. Assistimos à era dos novos media (a difusão da mensagem
dos meios de comunicação profissionais através da rede), self media e social media (a informação
nãoprofissionalizada produzida pelo utilizador comum) e numa fase em que a individualização é uma
evidência. O receptor foi agora convertido em utilizador, com possibilidade de personalizar e mediar
a comunicação num contexto colectivo que se assume como um novo universo de interação e sociabilização: o ciberespaço. As novas potencialidades técnicas transformam o receptor num utilizador com
capacidade para definir percursos, ritmos, estilos de navegação e interação com o sistema e com outros
utilizadores. Assumindo o foco nas dimensões e indicadores para avaliar os níveis de literacia digital,
o consumo e a percepção de direitos no espaço digital, este trabalho avalia uma possível relação direta
entre práticas e capacidades técnicas. São objetivos discutir se (1) as atividades online mais comuns
induzem práticas digitais que têm relações diretas com capacidades de criação e comunicação; (2) a
RESUMO:
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sociabilidade em rede está relacionada com capacidades técnicas. Nesta comunicação, apresentamos os
resultados do projeto “Direitos digitais: Uma password para o futuro”, desenvolvido por um grupo de
investigadores da Universidade Autónoma de Lisboa em parceria com a DECO, e descrevemos indicadores de práticas e consumos digitais de jovens estudantes portugueses. Ao analisar as atividades online
mais comuns, as práticas digitais, consumos digitais e comportamentos nas redes sociais, o nosso objetivo é descrever a geração Millenium numa era de ecrãs e mobilidade. A pesquisa empírica foi operacionalizada através de estratégia metodológica de tipo quantitativo-extensivo, com recurso ao inquérito
por questionário, aplicado a uma amostra de 1814 estudantes a frequentar o Ensino Básico (3º ciclo),
Secundário e Profissional, em estabelecimentos de ensino nas 18 capitais de distrito de Portugal Continental. A recolha de informação decorreu entre março de 2014 e janeiro de 2015.

NOME: PAULA

LOPES, INÊS AMARAL, CÉLIA QUINTAS E BRUNO REIS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Consumos,

com jovens portugueses

práticas sociais e novos riscos em rede: um estudo

As tecnologias de e em rede são atualmente parte integrante da vida diária de milhões de
pessoas e fomentam a inteligência colectiva. Há uma revolução social online em curso, no que concerne
à utilização e apropriação da tecnologia. As pessoas estão a alterar os seus comportamentos: trabalham,
vivem epensam em rede. No entanto, é imperativo referir que uso da tecnologia e da Internet pelas
gerações mais novas opera-se numa lógica global sem fronteiras entre o público eo privado. A formação
de lugares habitados por redes caracteriza-se pela utilização social da tecnologia. Neste sentido, e
em última instância, o acesso à Internet deve ser também equacionado à luz dos riscos e vulnerabilidades associados à exposição individual e em grupo na rede. Este trabalho enquadra-se no âmbito do
projeto “Direitos digitais: Uma password para o futuro”, desenvolvido por um grupo de investigadores
da Universidade Autónoma de Lisboa em parceria com a DECO, e tem como objetivo discutir se os
consumos digitais e as práticas sociais digitais dos jovens portugueses se relacionam com riscos evulnerabilidades no mundo digital. A pesquisa empírica foi operacionalizada através de estratégia metodológica de tipo quantitativo-extensivo, com recurso ao inquérito por questionário, aplicado a uma amostra
de 1814 estudantes a frequentar o Ensino Básico (3º ciclo), Secundário e Profissional, em estabelecimentos de ensino nas 18 capitais de distrito de Portugal Continental. A recolha de informação decorreu
entre março de 2014 e janeiro de 2015. Para o tratamento de dados procedeu-se à análise estatística
descritiva e inferencial, identificando tendências globais no que respeita a práticas e a consumos digitais, bem como a evolução destas tendências quando cruzadas com riscos e vulnerabilidades na exposição online.
RESUMO:

NOME: SANDRA

TAVARES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O papel dos eventos mediáticos na construção de valores de
cidadania dos jovens: estudo do caso dos Jogos Olímpicos.
RESUMO: Esta comunicação enquadra-se na pesquisa de doutoramento a decorrer no departamento
de Cultura, Media e Industrias Criativas no Kings College Londres. O trabalho que aqui se propõe
pretende abordar a questão do legado de um dos eventos mediáticos mais conhecidos a nível mundial
– os Jogos Olímpicos – e o papel do mesmo na construção de valores de cidadania entre os jovens.
Nesta apresentação pretende-se expor e discutir alguns dos dados e conclusões que constituem parte de
um estudo sobre as memórias e expectativas dos jovens de Londres e do Rio de Janeiro sobre os Jogos
Olímpicos de 2012, complementando com a análise do papel e uso dos mais variados media na construção dessas mesmas memórias. Como evento desportivo, os Jogos Olímpicos são, sem dúvida, um dos
acontecimentos mais mediáticos, principalmente através do contributo da televisão. Porém, nas últimas
décadas, o Olimpismo, filosofia proclamada por Pierre de Coubertin, chama a atenção para valores de
cidadania, valores estes que sugerem uma filosofia de vida para além do desporto, abrangendo dimensões como a cultura e a educação. Partindo de uma metodologia de natureza qualitativa que teve por
base exercícios de mapa mental, entrevistas individuais e grupos focais realizados com um grupo de
jovens entre os 14 e os 18 anos, provenientes de escolas secundárias e clubes juvenis da área de Londres
e do Rio de Janeiro, pretende-se com esta comunicação analisar a atitude crítica deste grupo de jovens
perante eventos mediáticos como os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres e as suas expetativas para os
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Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Pretende-se, igualmente, debater os conceitos relacionados
com identidade cultural e cidadania numa era em que transitamos incessantemente entre o local e o
global. Os dados extrapolados revelam a importância dos media na construção das memórias destes
jovens, identidades e valores associados à cultura em que se inserem, tais como o sentido de nacionalidade, cidadania cultural entre muitos outros aspetos relacionados com a participação cívica.

NOME: SEBASTIÃO

GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Adolescentes

na Cibercultura: sociabilidade e construção de
conhecimento – uma pesquisa de campo

RESUMO: O

presente trabalho aborda uma pesquisa de campo desenvolvida por meio de grupos focais
com adolescentes em idade escolar em um estabelecimento de ensino no Município de Juiz de Fora,
Minas Gerais – BRASIL. A partir de apontamentos teóricos sobre o ambiente comunicacional contemporâneo e a cibercultura, são abordadas questões relativas às tecnologias digitais e seus efeitos socioculturais voltadas para a apropriação desses dispositivos feita pelas novas gerações na sua interação em
rede. Para tanto, contam-se com os referenciais de McLuhan (1974), Johnson (2001), Santaella (2003,
2005), Castells (2004, 2007), Lemos (2008) e Lévy (1999). Também são tratadas questões relativas
ao campo da educação e do desenvolvimento humano, interfaces fundamentais para a compreensão
do contexto de adolescentes que se inserem no ambiente da cibercultura na contemporaneidade.
A partir dos referenciais de Vygotsky e Luria (1993), Pino (2001), o estudo aborda o conceito de construção de conhecimento, estabelecendo articulaçõescom a teoria histórico-cultural de forma a subsidiar
a compreensão sobre a apropriação de instrumentos e signos culturais pelas novas gerações. Dessa
forma, busca-se compreender de que modo os adolescentes se relacionam e potencializam seu desenvolvimento cognitivo mediados pelos dispositivos tecnológicos no ambiente da cibercultura. Para a
contextualização de estudo, o texto apresenta também apontamentos de autores que enfocam as redes
sociotécnicas, as transformações culturais, a educação e as interações sociais nesses ambientes digitais na atualidade, verificados em Lima (1973), Illich (1973), Papert (1994), Harvey (1989), Cambi
(1999), Postman (2003), Freitas (2005), Demo (2009), Tapscott (2010) e Palfrey e Gasser (2011).
Sobre o aspecto metodológico da pesquisa são abordados os procedimentos adotados para a entrada
no campo baseados em entrevistas semi-estruturadas, fundamentadas em Bogdan e Biklen (1994),
Laville e Dione (1999) e Gatti (2001). Seguindo uma perspectiva dialógica, foram produzidos registros contendo falas significativas sobre o comportamento desses jovens relacionado à sua navegação na
internet no processo de apropriação das ferramentas de pesquisa e compartilhamento, nos jogos online
e nas redes sociais. Ressaltam-se no estudo falas dos adolescentes investigados sobre a sua incursão
nas redes sociotécnicas como lugar de aprendizagem de novos conhecimentos, meio de interação na
cultura da convergência e de espaço de relações sociais. Assim, o trabalho apresenta achados de pesquisa
que dialogam com referenciais sobre inteligência coletiva (Lévy, 1999, 2008; Lemos e Lévy, 2010),
convergência de mídias (Jenkins, 2008), emergência (Johnson, 2003), cultura da participação (Shirky,
2011), imersão em ambientes digitais narrativos (Murray, 2001) e sociabilidade em rede (Lemos, 2008;
Recuero, 2009, 2010).

NOME: ALEXANDRE

AKIO CASOTO SUENAGA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os discursos dos jovens sobre o mundo do trabalho: pesquisa
de recepção na rede pública de ensino
RESUMO: Durante o segundo semestre de 2011 fui aluno intercambista do curso de licenciatura em
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Nesta época, dei início aos estudos a respeito das
confluências entre os campos da comunicação e da educação. De volta ao Brasil, realizei uma pesquisa
de iniciação científica sobre a emergência do novo campo da Educomunicação, o que me levou no
mestrado a iniciar uma nova pesquisa que apresento a seguir como proposta de trabalho. O SOPCOM
2015 se configura como uma grande oportunidade para apresentar a trajetória dessa pesquisa que
começou a se desenhar quando fui estudante em Portugal. Esta investigação atual tem como objetivo
estudar e discutir os discursos dos jovens sobre o mundo do trabalho a partir do campo da comunicação,
ou seja, entendendo o trabalho como categoria fundamental para se pensar a comunicação e as relações
humanas. Deste modo, estamos investigando as relações que os jovens estabelecem com as atividades
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de trabalho e de comunicação em seu cotidiano, sendo essas duas atividades as bases fundantes do ser
social. Para compreender o trabalho em seu sentido amplo, como atividade de autocriação do humano,
tomamos como base as reflexões propostas por Marx e Engels em “A Ideologia Alemã” (2007), Marx em
“O Capital” (2013) e a ergologia com Yves Schwartz e Louis Durrive em “Trabalho e Ergologia” (2007).
Outros teóricos que estudam tais linhas nos auxiliarão na discussão: Alexis Leontiev (2004), Adam
Schaff (1967), Tania Quintaneiro, Maria Ligia Barbosa, Márcia Gardênia de Oliveira (2002) e Ricardo
Antunes (2009). A pesquisa também possui uma etapa empírica em uma escola pública da cidade de
São Paulo, Brasil, com duas turmas de jovens do terceiro ano do ensino médio. Essa faixa etária foi
privilegiada, pois compreende justamente aos estudantes que estão prestes a finalizar os estudos básicos
e a se inserir definitivamente no mercado de trabalho e/ou continuar os estudos no ensino técnico e
superior. Como proposta para o SOPCOM 2015, pretendemos relatar esta experiência de pesquisa de
campo aliada com a discussão teórica que envolve a investigação. Partimos do paradigma teórico-metodológico dos estudos de recepção e da análise do discurso que encaram o sujeito receptor não como um
agente passivo do processo de comunicação, mas como produtor de significados por meio dos conflitos,
contradições e embates dos discursos. Essa investigação é fecunda para compreender o papel da comunicação sobre a formação dos valores dos jovens e discutir também qual a função da escola como espaço
de mediações neste processo.

MODERAÇÃO: MARGARIDA TOSCANO

PAINEL 6 – ANFITEATRO 6 – 14/11 . 9H30

NOME: INÊS

SANTOS MOURA E VANIA BALDI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Olhares

Sonhadores para uma literacia audiovisual

RESUMO: O

projeto “Olhares Sonhadores” tem como objetivo desafiar práticas de uso criativo e responsável das novas tecnologias da comunicação na escola básica do 1º ciclo do Bairro de S. Tomé (Paranhos-Porto). Nesse sentido, promovem-se atividades para consciencializar as crianças das potencialidades
e dos funcionamentos deste conjunto de linguagens de expressão. Pretende-se também dar a conhecer
a tecnologia e a literacia hipermédia como uma forma de reflexão sobre si próprios e de intervenção
no tecido da comunidade onde se atua. O propósito do projeto é também a criação de um Webdocumentário, com o intuito de revelar a vida de um grupo de crianças do bairro e da escola de S. Tomé, a
forma como se relacionam com o seu contexto de proximidade e como este interage com a sua visão do
mundo. Desta forma, tenciona-se dar-lhes visibilidade e “voz”, uma vez que geralmente são considerados objetos de representação e não “sujeitos” ou “atores” da representação. Pretende assim colocar um
grupo de crianças do bairro de S. Tomé em contacto direto com a expressão artística, neste caso, a arte
audiovisual, como por exemplo na construção do guião do Webdocumentário.

NOME: MANUEL

PINTO E MARIA JOSÉ BRITES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Proposta

literacia para as notícias

de inventário crítico e de mapeamento do conceito de

RESUMO: Os tempos que vivemos são, a um tempo, inquietantes e desafiantes, como é próprio das crises.
O volume de informações, a surpresa echoque de certos acontecimentos, a dificuldade de encontrar
pontos de referência para compreender o mundo envolvente vão a par de um jornalismo dominnate
apanhado num vendaval de pressões internas e externas. O espanto, a indiferença ou o medo não podem
ser as únicas respostas dos cidadãos. Deste modo, num espaço comunicacional em transformação – onde
as leituras críticas do mundo supõem necessariamente consumidores críticos e esclarecidos – torna-se
fundamental desenvolver nos públicos competências relacionadas com a decodificação das notícias e
a respectiva integração na vida quotidiana. Partindo destas reflexões, propomos uma abordagem do
conceito de educação para as notícias, que sublinha a sua relevância histórica e contextual, dentro
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do campo mais vasto da educação para os media. Esta especificidade é tanto mais pertinente quanto
escassas parecem ser as abordagens sistematizadas sobre a evolução, contextos eatores que têm contribuído, em diferentes geografias, para a abordagem à literacia para as notícias. Nesta comunicação, os
autores tomam este quadro analítico por referência, para apresentarem uma proposta de mapeamento
conceptual que vai de encontro a três preocupações: a) identificar tradições teóricas; b) definir zonas
de problemáticas e respectivas interacções; e c) fazer uma discussão sobre os contributos das alíneas
precedentes para uma densificação do conceito de literacia para as notícias. O mapa provisório daqui
resultante parte de uma revisão de literatura teórica e empírica produzida em diferentes latitudes e em
diversos momentos históricos considerando a riqueza de trabalho no terreno já existente e da análise
sobre ele produzida.

NOME: SARA

PEREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Competências

e prioritário?

em literacia para os media: o que é principal

Esta comunicação cruza os resultados provenientes de dois projetos de investigação atualmente em curso: um estudo nacional sobre ascompetências de literacia mediática de jovens de
12º ano e um estudo europeu, no âmbito do Erasmus +, no qual se procurou fazer uma cartografia
das competências a desenvolver na formação de professores em educação para os media. Em ambos os
estudos, tornou-se central a identificação de competências em literacia para os media.O primeiro, que
envolveu a aplicação de um questionário a mais de seis centenas de estudantes a frequentar 46 escolas
públicas a nível nacional, procurou identificar ascompetências que os jovens demonstram relativamente
ao universo dos media, ou seja, o que sabem sobre os media e o que precisam de aprender. O segundo
estudo, queimplica a participação de seis países europeus e que tem como objetivo final a criação de um
laboratório online de formação de professores, envolveu o mapeamento dascompetências que os professores devem desenvolver com vista à promoção da educação para os media com os alunos. Com esta
comunicação, pretende-se mapear as competências de literacia mediática que a análise dos resultados
dos estudos permite evidenciar, procurando-se identificar as que surgem como principais e prioritárias,
quer ao nível do conhecimento e da aprendizagem dos alunos, quer ao nível da formação de professores.
Este exercício de mapeamento pretende fornecer bases importantes para o planeamento de projetos de
intervenção e de investigação em literacia para os media, sobretudo em meio escolar. Por último, com
esta comunicação pretende-se também contribuir para a discussão em torno da avaliação das competências em literacia para os media: porquê, o quê ecomo.
RESUMO:

NOME: SUYANNE

TOLENTINO DE SOUZA

Campo Educação e Comunicação a Aproximação entre as
Ciências – Marcos e Pesquisas

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a relação entre a ciência da comunicação
e da educação e suas contribuições para essecampo. Para tanto, buscou-se discutir as bases teóricas
que delimitam o campo do presente estudo, bem como especificar as duas ciências. Esses conceitos se
mostraram essenciais para compreensão da aproximação das ciências, como se estabelecem essas relações e as especificidades de cada uma. A investigação de caráter quali quantitativo buscou delinear e
fazer um mapeamento da produção do conhecimento neste campo. A pesquisa do tipo estado da arte,
que objetiva a sistematização da produção de uma determinada área de conhecimento, foi realizada em
periódicos científicos brasileiros que abordassem a temática da educação e da comunicação relativos aos
anos de 2003 a 2013. Para tanto, detalham-se os marcos e os estudos realizados ao longo deste período.
O referencial teórico do estudo tem como suporte Soares (1998, 2011), Kenski (2003, 2007, 2008),
Demo (2011), Moran (1993, 1995, 1998, 2007), Vermelho e Areu (2005). Os dados obtidos foram
analisados pela técnica de análise de conteúdo Vala (1986), Duarte Barros (2008) e Bardin (2011).
Dos resultados encontrados foi possível perceber que os estudos no campo da comunicação e educaçãoconcentram-se em quatro subcampos.
RESUMO:
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MODERAÇÃO: PAULA LOPES

PAINEL 7 – SALA 13 – 14/11 . 9H30

NOME: ANA

PAULA HENRIQUES VAZÃO, ANA ISABEL VELOSO E SÓNIA FERREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Reflexão sobre os desafios que os seniores enfrentam aquando
do uso das tecnologias na Sociedade de Informação
RESUMO: Com

a evolução da tecnologia e perante uma sociedade cada vez mais envelhecida, é impreterível encontrar soluções e implementar medidasque permitam superar os desafios sociais. Uma dessas
propostas poderá estar no aproveitar das oportunidades geradas pelo envelhecimento das sociedades e
também em potenciar a inclusão digital dos seniores. Atualmente, é importante construir uma sociedade
mais justa e equitativa, que incentive a solidariedade entre as gerações e o respeito mútuo, para que a
todos seja possível exercer uma cidadania responsável e enriquecedora. O projeto MaQueIsto enquadra-se na investigação sobre o envelhecimento ativo e as Tecnologias da Informação e Comunicação do
grupo DigiMedia da Universidade de Aveiro, e pretende identificar os desafios que o cidadão sénior
enfrenta sistematicamente ao utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação quando acede aos
múltiplos serviços indispensáveis ao seu quotidiano, tais como o multibanco, o correio eletrónico, os
serviços das finanças, entre outros. Como este grupo etário geralmente utiliza pouco as tecnologias,
a integração das mesmas no seu dia-a-dia torna-se um desafio (Veloso, Mealha, Ferreira, Simões, &
Fonseca, 2008). Segundo o estudo recente da Obercom, a idade é um dos fatores que diferencia os
utilizadores da Internet, sendo que os indivíduos que menos utilizam a Internet pertencem grupos com
idade mais elevada, neste caso com mais de 65 anos, apresentando uma taxa de utilização de 11,8%. Os
seniores podem ser motivados a utilizar as novas tecnologias (Gatto & Tak, 2008) e, com a formação
adequada, podem utilizar aos serviços oferecidos de forma vantajosa (Chu, Huber, Mastel-Smith, &
Cesario, 2009; Lagana, 2010; Wild et al., 2013). Face a esta problemática, está em curso o levantamento
dos desafios que os seniores enfrentam na sociedade informação atual, recorrendo a questionários e a
entrevistas semiestruturadas. Estes instrumentos são recolhidos durante a atividade semanal que está a
ser desenvolvida com os seniores que frequentam aulas de informática num programa de formação para
seniores. Pretende-se dar voz às dificuldades e aos sucessos alcançados pelos seniores quando se veem
obrigados a utilizar os serviços disponibilizados pela sociedade deinformação, que se apresenta cada vez
mais dependente da tecnologia.

NOME: IVA

AUTINA CAVALCANTE LIMA SANTOS E ANA ISABEL VELOSO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Reflexão sobre as estratégias de aprendizagem dos jogos digitais que influenciam a literacia digital dos cidadãos seniores
RESUMO: Esta investigação propõe apresentar e discutir as características de aprendizagem que existem
nos jogos digitais que podem contribuir para aLiteracia digital dos cidadãos seniores. Considera-se por
um lado, a perspectiva de Gee (2007, 2010) sobre a necessidade de se adotar princípios de aprendizagem para se obter um bom jogo digital, e por outro lado analisa-se as práticas de jogar jogos digitais
por seniores, no sentido de compreender estas influências na Literacia (Kleiman, 2014; Kress & Van
Leeuwen, 2001; Silva, 2008). Muitas questões a respeito do jogar jogos digitais pelos seniores já foram
levantadas e comprovadas, porém, existem outras a responder, o que justifica novos e mais estudos
nessa área (De Shuter & Miller, 2014 entre outros). Segundo a OMS existe uma tendência para um
envelhecimento global da população e torna-se urgente e pertinente procurar soluções que ajudem a
manter a autonomia dos cidadãos seniores bem como a sua qualidade de vida. Nessa perspectiva pretende-se analisar quais são as características pertencentes aos jogos digitais que podem contribuir para o
desenvolvimento das aprendizagens dos senioresao jogarem jogos digitais e consequente influência na
literacia digital dentro dos contextos atuais de seu envelhecimento ativo (Paúl, 2005). Com este intuito
será necessário entender e enquadrar quem é a população sénior; debater questões fundamentais como
os fatores que influenciam o envelhecimento ativo e a inclusão digital; como aLiteracia digital se mostra
pertinente aos contextos atuais vividos pelos seniores; que princípios de aprendizagem podem ser observados nos jogos digitais para contribuir para um envelhecimento ativo; discutir sobre as práticas de
jogos digitais e o jogador sénior, e finalmente propor quais são as características de aprendizagem dos
jogosdigitais que podem contribuir para a literacia digital. Atualmente, na literatura existem algumas
características fundamentais dos jogos digitais que contribuem para aaprendizagem e a literacia digital:
1) Motivação; 2) Identificação; 3) Personalização; 4) Interação; 5) Acessibilidade; 6) Usabilidade; 7)
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Problemas e desafios; 8) Utilização de competências, observados o sentimento do prazer em jogar;
que seus motivos sejam perceptíveis, já que as suas preferências estarão acessíveis; suas competências
valorizadas e suas limitações respeitadas. Como trabalhos futuros propõe-se realizar uma investigação
empírica para descobrir estratégias de aprendizagem e influência naLiteracia digital dos seniores através
das práticas de jogar jogos digitais em duas localidades: Portugal e Brasil. Com esses estudos poderemos
observar grupos específicos; estratégias de usos comuns; usos de estratégias quotidianas; transposição
de literacias; adequações ao jogador sénior.

NOME: SIMONE

PETRELLA E MAFALDA OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

inclusão digital do idoso. Entre oportunidades e desafios

Portugal bem como grande parte dos países da Europa, o continente mais envelhecido do
mundo, assiste a um processo de envelhecimento populacional bastante acentuado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a situação irá continuar a agravar-se, prevendo-se que, em 2032, o
número idosos (mais de 65 anos) poderá duplicar o número de jovens, passando a ser de 242 por cada
100 jovens. No cruzamento deste fenómeno com a falta de renovação geracional e com outros fatores
de natureza económico-financeira, como o aumento da dívida pública, o decréscimo do PIB, a recessão
e o crescimento constante da taxa de desemprego, a população idosa tem sido identificada como um
dos grupos sociais mais afetados pela crise económica e suscetíveis a sofrer de pobreza e exclusão social.
Neste contexto de crise financeira e de fortes mudanças sociodemográficas, se por um lado os média
podem ser um instrumento de inclusão social, por outro podem representar motivo de exclusão, quando
as condições e competências para a sua utilização não existam. Este facto torna-se ainda mais evidente
quando se pensa no uso dos novos média pela população idosa. Com efeito, nos últimos anos, temos
constatado um aumento do número de pessoas idosas que utilizam a Internet no seu quotidiano. Uma
grande parte do recurso a este novo medium tem o objetivo de colmatar alguns dos problemas mais
comuns deste grupo social: a falta de estimulação e exercício cognitivo contínuos, a dificuldade em
ocupar ativamente o tempo livre, o isolamento social, a dificuldade na mobilidade, entre outros aspetos.
Além disso, o recurso a este novo meio de comunicação proporciona ainda um acesso mais pleno à
cidadania para uma faixa etária que é, muitas vezes, socialmente excluída. No entanto, o público em
questão, que não nasceu na era digital, apresenta lacunas no que refere à literacia mediática, bem
como ao manuseamento de computadores e da própria Internet. Assim, perante estas grandes tendências, a população idosa é considerada um dos grupo com maior risco de sofrer uma dupla exclusão,
social e digital. Considerando-se crucial dotar os idosos de conhecimentos e competências mediáticas
como forma de combater a exclusão, acreditamos que a educação para os media pode e deve acompanhar este processo, sendo pensada como um poderoso recurso para a inclusão. Propomo-nos então
perceber de que forma a educação para os media pode minorar a exclusão social e digital dos idosos e,
consequentemente, melhorar o processo de envelhecimento. Além disso, ambicionamos refletir sobre
algumas oportunidades e desafios da utilização dos média pela população sénior. Para tal, teremos em
conta resultados provisórios de dois projeto de doutoramento em curso, no Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho, eanalisaremos políticas e iniciativas que têm contribuído para a
inclusão social, digital e para a literacia mediática da população idosa, em Portugal. Como resultados,
identificaremos alguns fatores que poderão beneficiar o planeamento e o impacto de programas de
inclusão e de educação para os media, junto dos seniores portugueses.
RESUMO:

_
NOME: JULIAN

ANDRES ESPINOSA SINISTERRA

O Video Participativo como Ferramenta para a Reinserção Social
de Crianças e Adolescentes Ex-Combatentes das FARC no Marco do Pós-conflito Colombiano

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Construções teóricas e metodológicas do projeto de doutoramento em Comunicaçao Social
da UFMG. O projeto é a continuidade da dissertação do meu Mestrado em Formação de Formadores,
no marco do Consorcio Erasmus Mundus Mundusfor, intitulada “El Papel de la Formación en Procesos
de Video Participativo: Acercamientos desde el Diseño y la Planeación (2009)”. A construção de um
cenário sócio-político onde se desenvolva um pós-conflito com garantias de justiça social demanda não
só condições de adaptabilidade para a reinserção social dos ex-combatentes, mas também da preparação da própria sociedade para a articulação dos novos sujeitos sociais. As especiais condições do
RESUMO:
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atual conflito colombiano – o qual encontra-se em processo de transição via ao pós-conflito graças
aos diálogos de paz adiantados na mesa de negociações entre o governo e as FARC instalada em La
Habana – denotam também a necessidade de considerações especiais na construção de uma sociedade
suficientemente madura para assumir os próximos desafios sociais, políticos e culturais. A palestra
descreve os avanços do projeto de pesquisa que aponta à construção de cenários de interação participativa para a superação de desafios sociais, culturais e políticos do pós-conflito colombiano através
da Edu-comunicação participativa –nomeadamente através do Video Participativo (VP) – como facilitador e transformador de processos de reinserção social de crianças e adolescentes ex-combatentes das
FARC. O VP é o construto articulado de dinâmicas de participação sociopolítica, assim como de mecanismos, ferramentas, técnicas e conceitos próprios da pedagogia (Educação Popular), comunicação,
sociologia e da filosofia, as quais se reintegram de diversos modos mediante a participação comunitária na produção de processos audiovisuais que tem como objetivo a elaboração, exposição, discussão,
reflexão e, em ocasiões, a solução de problemáticas ao interior de uma comunidade; as problemáticas
podem ser de ordem social, politica, cultural ou estética, geralmente de caráter endógeno e sustentável.
Sob estas considerações e dadas as caraterísticas pontuais do conflito armado, o histórico de processos
de pós-conflito no território colombiano e o planejamento de estratégias de reinserção social propostas
na mesa de negociações, se apresenta o VP como um mecanismo que, em mãos dos menores ex-combatentes, permitiria a) a reconstrução da sua identidade individual e coletiva como atores legítimos na
sociedade, b) o reconhecimento deles por parte da sociedade como interlocutores válidos na construção
do discurso social vigente, c) a facilitação de condições para a construção de uma democracia mais
participativa e d) a articulação entre aspectos sociais, culturais e políticos da sociedade e os discursos
de formação política e as experiências vivenciadas pelos ex-combatentes no meio do conflito.
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COMUNICAÇÃO

ORGANIZACIONAL

INSTUCIONAL
MODERAÇÃO: GISELA GONÇALVES

PAINEL 1 – SALA 17 – 13/11 . 8H30

NOME: JOANNA

E

FIGUEIREDO PARAIZO GARCIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Pós-crise

cativa da atuação de um líder

organizacional de reputação: uma análise comuni-

RESUMO: Esta

investigação pretende analisar o período de pós-crise que ocorre dentro das organizações
sob o viés da liderança e da comunicação. Para tanto, objetivamos estudar as estratégias de comunicação
adotadas por um líder, tanto na forma (canais de comunicação, postura, estratégia, comportamento)
quanto no conteúdo (discurso; a mensagem em si), tendo em conta as especificidades dos diferentes
stakeholders. A investigação recairá na pós-crise organizacional, sobretudo por se tratar de uma abordagem ainda pouco explorada. A pós-crise será assumida pela união dos conceitos individuais de “pós”
e o de “crise”: momento posterior à qualquer acontecimento ou atividade com potencial de afetar
negativamente a credibilidade, o negócio ou a reputação de uma organização diante das suas principais
audiências. Pistas conclusivas indicam que podem existir novas oportunidades surgidas na pós-crise.
Nos focamos em entender o que fazer depois da crise terminar; se é possível tirar partido da situação
que atingiu a organização e o que resulta deste novo cenário. Para responder à estas questões, tais
pistas sugerem realizar uma espécie de radiografia posterior à crise para explorar possibilidades e caminhos. Caberá ao líder estar atento, coordenar este processo e aproveitar as crises como oportunidades,
relançando a sua organização. A pergunta de partida “Como um líder organizacional se comunica com
os diversos stakeholders em um cenário de pós-crise de reputação?” delimita o enfoque da pesquisa
segundo conceitos de liderança e de comunicação inseridos em organizações que tenham ultrapassado
crises de imagem/reputação. Compreendemos a liderança através de um olhar comunicacional de acordo
com Fairhurst e Connaughton (2014) e assumimos como diretriz o raciocínio de Cuna Jr (2006) de
que as organizações precisam conhecer os interesses e necessidades dos seus stakeholders, já que são
capazes de interferir no processo de comunicação durante a crise. Além disso, nos guiaremos de acordo
com os princípios-chave de uma pós-crise sugeridos por Lampreia (2007), ao assumir a pós-crise como
uma etapa intitulada “Marketing de Crise”. A pesquisa intenciona verificar como é possível recuperar uma imagem positiva da organização diante dos diversos públicos de interesse neste contexto e
averiguar o conteúdo das mensagens e os canais de comunicação utilizados pelo líder para atingí-los.
Tomando como premissa que a comunicação é um dos fios condutores desta investigação, aspectos do
líder além da comunicação verbal serão constatados ao nível de postura, ação, relacionamento, estratégia, linguagem corporal. A metodologia qualitativo irá nortear a investigação aplicada. A investigação
estará baseada na triangulação composta por: estudo de caso, entrevistas com os líderes e inquéritos
aplicados aos stakeholders. A pertinência da investigação pode ser justificada pelo não esgotamento do
tema. Por se tratar de áreas que são discutidas ampla e transversalmente pelo mundo, tanto a liderança,
quanto a comunicação fazem parte da agenda diária de uma organização. Dessa forma, este estudo
visa contribuir para o avanço do conhecimento em ambas as esferas – acadêmica e organizacional, ao
discutir como é possível antecipar comportamentos comunicacionais de uma pós-crise.

_
NOME: CARLOTA

MOREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

nome da organização

Organização, Identidade e Reputação: a importância do

Numa organização, tudo comunica: tanto as mensagens planeadas, como as não planeadas.
É, por isso, de suma importância, trabalharem-se todos os elementos de comunicação da organização
e, de uma forma particular, o seu nome. O nome da organização é o seu principal elemento de comunicação e é aquele ao qual está associada a identidade organizacional. Este é o primeiro contacto que
todos os públicos organizacionais (internos e externos) têm com a organização. E o termo identificador
da organização deverá, por isso, permitir a associação imediata e fácil ao seu conceito identitário. O
artigo visa, assim, explorar a influência que a escolha do nome poderá ter no sucesso e na sustentabiliRESUMO:
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dade organizacionais. É recorrente que aspetos como a identidade gráfica e visual organizacionais vão
sendo alterados ao longo do tempo, na forma de revisões, ou mesmo sendo alvo de total reconcetualização. E estas modificações, desde que refletidas e enquadradas num projeto integrado de rebranding,
poderão resultar vantajosas para a organização, que, de certo modo, beneficia de uma atualização da sua
reputação. No entanto, no caso específico do nome da organização, nem sempre esta alteração é feita
e bem sucedida. Seria interessante conseguir prever-se todos os cenários futuros do desenvolvimento
organizacional, mas isso é inviável. Por outro lado, à partida, a escolha do nome, além de considerar
aspetos como a sonoridade, a legalidade e a facilidade de memorização, deverá prever a sua ainda a
sustentabilidade temporal. Esta sustentabilidade temporal, entendida como sustentabilidade cultural,
implica uma reflexão estratégica sobre questões como a eventual internacionalização ou a alteração
dos públicos-alvo organizacionais, Partindo de exemplos reais, pretende-se extrair algumas conclusões
relativamente a este assunto, que é frequentemente negligenciado por desconhecimento das suas implicações futuras no sucesso organizacional.
NOME: MARIANA

SOARES, CLAUDIO ABDO, ANA SIMÃO, MARTA MACEDO E TIAGO NOGUEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Gestão

de Crise nas Redes Sociais: Como podem as organizações gerir crises no Mundo Digital

A sociedade contemporânea assiste a uma revolução organizacional e comunicacional.
As inovações trazidas pelo último século, a nível tecnológico, tornaram-na marcante e de mudança na
vida das pessoas e organizações. A Internet, que com apenas alguns anos se tornou acessível a uma
grande parcela da população mundial, trouxe consigo novas possibilidades que transformaram o perfil
e hábitos do consumidor. O elevado e fácil poder de intervenção, tornou o consumidor muito mais
opinativo, ativista e um verdadeiro especialista e crítico da marca. “Sem dúvida, há no ciberativismo um
verdadeiro caráter democrático, pois através dele os cidadãos podem ter vez e voz. Com isso, é possível
que qualquer pessoa faça o seu protesto, mostre a sua opinião e lute pelos seus ideais” (Raminelli et
al., 2011). Desta forma, com a emergente participação por parte dos consumidores, surge uma preocupação primordial no ambiente empresarial: a importância da gestão de crises nas redes sociais. Toda a
reputação da organização pode sair fragilizada aquando de uma crise nestas plataformas sociais. Possíveis crises devem ser geridas e monitorizadas cuidadosamente e de forma transparente, uma vez que é
no mundo digital onde se aglomeram grande parte das suas audiências. Torna-se um desafio liderar e
alterar as perceções do público nas redes sociais em situações de crise. A intenção do presente artigo é
verificar, através de análise de estudos de caso, se as organizações atuais estão conscientes da importância que estas plataformas digitais têm para a sua reputação e como é gerida uma crise.
RESUMO:
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ABDO, SARA BALONAS E ARMANDO PILLA

Rankings: a divulgação de resultados como ferramenta de
comunicação na construção da reputação organizacional

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

O presente artigo visa compreender a importância que empresas e instituições contemporâneas atribuem a rankings rankings no processo de construção da reputação organizacional. De acordo
com Fombrun & van Riel, pesquisas “têm demonstrado que uma reputação positiva atua como imã,
atraindo investidores, diminuindo custos do capital, trazendo novos consumidores, retendo os atuais
compradores, motivando os empregados, gerando cobertura favorável da imprensa e afetando favoravelmente o conteúdo de análises financeiras”.(cit. in Almeida: 2011, 119) Este estudo pretende fazer
um cruzamento de informação entre autores que pesquisam e discorrem sobre o processo de construção da reputação organizacional e a relação das empresas na participação ativa, assim como o seu
interesse em participarem, e serem citadas em rankings. Faz-se necessário compreender que tal participação é uma ferramenta de comunicação importante e interfere nos resultados das organizações para
os diversos “stakeholders”. A este propósito, Lyra et al definem stakeholder como “qualquer grupo
ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos dessa empresa.” (2009: 41)
tar ou ser afetado pela realização dos objetivos dessa empresa. Stakeholder inclui aqueles indivíduos,
grupos e outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e que têm habilidade para
influenciá-la (Savage et. al: 1991). Ao negligenciarem esses grupos, algumas empresas já foram devastadas ou destruídas (Tapscott & Ticoll, 2005)”. A divulgação anual por parte das empresas em diversos
veículos de comunicação quanto à sua posição em vários tipos de rankings e a participação desse posiRESUMO:
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cionamento em campanhas de publicidade indiciam que existe um mercado estabelecido nesse ramo.
A revista americana Forbes1, por exemplo, mantém no seu site uma lista completa e atualizada com
todos os bilionários do planeta, suas áreas de atuação ou nome da empresa que possuem, idade e país de
origem. Só a intenção de se manter tal lista (ranking) no ar para que todos tenham acesso demostra a
importância dada a esse tipo de informação. A presente pesquisa pretende entender a influência de tais
listas e a presença delas como parte integrante na construção da reputação de empresas e instituições.

NOME: ANA

LUCIA DEE ALCÂNTARA OSHIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A Comunicação Organizacional e as interpretações de reputação do sujeito coletivo em interação virtual Grupo de Trabalho: Comunicação
Organizacional e Institucional
RESUMO: O

tema da participação social coletiva é recente na literatura sociológica. Na contemporaneidade essa participação configura-se pela interação dos variados sujeitos na ambiência virtual da internet
em redes sociais. São nessas redes que os variados sujeitos se identificam e encontram espaços para
colocar suas falas, causas, paixões e sentimentos e que, compartilhados, possibilita-os levarem a experiência vivida virtualmente com seus iguais, para seu cotidiano de vida no qual ela será efetivamente
materializada, legitimando perspectivas, verdades e causas. Reputação é a consequência normatizadora contemporânea advinda das verdades surgidas na interação com outros sujeitos (organizações ou
indivíduos) a partir da verdade experimentada no ambiente virtual. O grande desafio para as organizações é entender quais as variadas normas valoradas pelos sujeitos coletivos . O estudo apresenta os
indicadores de valor para reputação interpretadas pelos sujeitos coletivos em interação numa rede de
relacionamento social virtual (nomuselocus) e o equilíbrio e dissonância em relação às interpretações
dos sujeitos organizacionais considerando variaveis presentes no termo a partir do olhar aristotélico das
virtudes humanas. O artigo apresenta ainda a proposta do modelo de gestão reputacional denominado
reputação integradora que visa a evolução de todos os sujeitos da interação organizacional, tendo como
pressuposto a interação infinita. Um modelo não se finaliza pela legitimização dada pela titulação de
reputado, mas pelo dialogo e fluxo contínuo, evolutivo, norteado pelo processo comunicacional. Comunicação é interpretada como processo evolutivo. No mundo atual, de transição do modelo capitalista
material para o imaterial cognitivo, valores, sentimentos, paixões norteiam o fluxo de geração de valor
de ativos econômicos e reputação é o ativo que garante sua sustentação futura. Porem, o grande desafio
das organizações é o entendimento, a interpretação e o patrimônio armazenado das sintonias entre
normas norteadoras das causas e paixões de cada agrupamento coletivo social e a coerência entre o
dizer, as atitudes e os valores norteadores de cada norma organizacional.
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NOME: MARIANA

MODERAÇÃO: MARIANA PEREIRA

PEREIRA E MAFALDA EIRÓ-GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Organizações

da Sociedade Civil de Carácter Confessional:
que constrangimentos para as Relações Públicas?

RESUMO: As Organizações da Sociedade Civil (OSC) têm surgido em cada vez maior número e dimensão,
estando a tornar-se importantes agentes no mercado actual, à medida que atraem mais financiamento
externo e consolidam o seu papel, cada vez mais relevante, conquistando mais visibilidade e, simultaneamente, ganhando destaque na formulação de políticas, na cobertura mediática e no interesse do
público (Riddell & Bebbington, 2013). Sabemos que a tradição das Organizações da Sociedade Civil de
natureza confessional em Portugal é quase tão antiga como a fundação do país. Ainda assim, as organizações de um ou de outro modo relacionadas com a Igreja Católica Apostólica Romana continuam a
representar cerca de 70% do trabalho que é feito em termos de terceiro sector (em qualquer uma das
suas múltiplas vertentes e consignações) em Portugal. Quando falamos de OSC de natureza confessional
referimo-nos a organizações que derivam de uma ou mais tradições religiosas, que estão na base da sua
missão e que orientam a sua identidade, ou seja, as OSC de cariz confessional são entendidas como
religiosas, mas ao mesmo tempo como Organizações da Sociedade Civil, no sentido em que assumem

41

hoje uma posição política, sendo voz activa num discurso maioritariamente não religioso (Berger, 2003).
Se é verdade que a área das Relações Públicas (RP) no terceiro sector não é de todo nova nem pouco
profícua, em Portugal as características específicas – se existentes – das OSC de cariz confessional e do
seu impacto na política e estratégia de comunicação é um assunto ainda pouco estudado. Broom e Sha
(2013) sustentam de forma inequívoca as temáticas aqui abordadas ao não só consagrarem um conjunto
específico às RP no terceiro sector, como ao considerarem a pertinência de desenvolver um sub capítulo
sobre o cariz das Relações Públicas nas OSC de cariz confessional. Ao mesmo tempo, as OSC de cariz
confessional têm também elas visto a sua credibilidade e reputação muitas vezes questionada, por um
lado por desenvolverem a sua acção em terreno assumidamente secular, o que exige a separação da sua
acção e crença, perdendo muitas vezes eficácia com tal pressuposto, mas também pela dúvida de até
que ponto existe a noção clara de que para estas organizações “o objectivo deve ser o de assegurar que
a ajuda não é usado em qualquer forma de promover um ponto de vista religioso ou político específico,
e que onde é usado para financiar a prestação de serviços, esses serviços estão disponíveis sem discriminação a todos em uma determinada área” (Kaplan, 2010, p. 17) É objectivo deste artigo discutir de
que forma as características específicas diferenciadoras das OSC confessionais de matriz católica em
Portugal influenciam as suas politicas de comunicação e as suas práticas em termos de relação com os
seus stakeholders preferenciais.

_
NOME: MARISA

SANTOS E MAFALDA EIRÓ-GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Social Corporativa

Organizações Cidadãs: Para além da Responsabilidade

“Le problème généralement pris en considération est d‘établir comment le capitalisme gère
les structures existantes, alors que le problème important est celui de découvrir comment il crée, puis
détruit, ces structures”. (Schumpeter) Quando hoje falamos de públicos, como “grupos” mais ou menos
tipificados com os quais – para facilidade de trabalho – as organizações lidam nos seus quotidianos,
tornou-se habitual encontrar, para designar um destes grupos, a noção de “comunidade local”. Neste
caso, como em tantos outros, este também é um conceito-problema mas a sua eficácia expositiva e explicativa leva-nos a preferi-lo, no presente artigo, a outros possíveis. De igual modo lidaremos com outras
noções-problema, como a de “responsabilidade social” das organizações. Aqui, ao contrário de muitos,
não temos de todo a visão neoliberal de que o único objectivo das empresas é um enriquecimento
cada vez maior dos seus accionistas. Estamos muito longe da questão caracterizada em “Community
Relations and Sponsorship” (Harrison, 2000, p. 123), que se resumia na pergunta “what can be sponsored?” (Harrison, 2000, p. 135) ou “the business of business is business” (Harrison, 2000, p. 123).
Acreditamos com Woot (2013, 2014) que mesmo que as escolas de gestão continuem a apresentar uma
visão truncada de empresa, estas são e deverão ser cada vez mais cidadãs de plenos direitos e deveres
(Woot, 2013, 2014). Por outro lado, quando falamos de uma organização da sociedade civil é preciso
não nos esquecermos que continuamos a falar de uma organização, não se afastando por isso a necessidade de responder às mesmas questões éticas do que qualquer outra. Não é por ser um agente social
e não económico que assume automaticamente a forma de cidadã, sem precisar de dar provas de uma
conduta que esteja em conformidade com os valores por si defendidos. Tanto umas como outras são
elementos fundamentais, constitutivos e estruturantes das comunidades locais – em qualquer acepção
que queiramos dar à noção de local – em que vivemos. Questionaremos assim neste artigo a dicotomia
traçada entre empresas e organizações da sociedade civil e procuremos uma nova forma de olhar as
relações entre umas e outras. Muitas vezes, quando falamos numa parceria entre o Sector Privado e o
Terceiro Sector, imaginamos que a empresa se encontra numa posição dominante, dado que detém o
poder económico e está a contribuir com os seus recursos para um determinado propósito. Mas é precisamente esta ideia que se pretende contrariar no presente trabalho, reflectindo sobre as possibilidades
que as organizações sem fins lucrativos podem oferecer, ainda que estas não se traduzam directamente
em resultados financeiros imediatos. Agentes de mudança, parceiros em projectos comuns, cidadãs
umas e outras, de um mesmo país ou de um mesmo mundo.
RESUMO:
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NOME: VANESSA

MOREIRA E MAFALDA EIRÓ-GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

sobre o smart power

Relações Públicas e Diplomacia Pública: um outro olhar

RESUMO: Mesmo sem nos comprometermos com a visão de muitos autores que consideram que hoje
a distância entre as disciplinas de Relações Públicas (RP) e Diplomacia Pública (DP) é nula (L’Etang
2009; Payne 2009; Szondi 2009), é nosso objectivo, com o presente artigo, salientar a pertinência de
um enquadramento teórico que permita discutir e delimitar o papel das RP nas práticas hoje consideradas de smart power. Partindo da definição de Nye que considera que a DP é “um instrumento que os
governos utilizam para mobilizar esses recursos [de poder] para comunicar com e atrair os públicos de
outros países, e não apenas os seus governos” (Nye, 2008, p.95) procura-se estabelecer a relação entre
as duas disciplinas pelo seu enfoque na construção e manutenção de relações entre diferentes públicos,
objecto por excelência e definição primeira das RP, perspectivadas muito para além dum seu posicionamento histórico como centradas numa dada organização tantas vezes entendida em sentido estrito.
Estas relações têm por base a capacidade de atracção que Nye (2008) define como soft power. A combinação deste com o tradicional hard power para que sejam “mutuamente reforçadores para que os propósitos do actor avancem efectiva e eficazmente” (Wilson, 2008, p.115) resulta no smart power, termo
largamente discutido aquando da campanha eleitoral de Hillary Clinton em 2011 e publicado na capa
do Times – “Hillary Clinton & The Rise of Smart Power” – demostrando uma nova perspectiva para
a política externa dos EUA. Com este trabalho pretende-se reflectir sobre que papel têm, e como este
é conhecido ou reconhecido, as Forças Armadas (FA) portuguesas em missões de paz e ajuda humanitária enquanto “instrumentos” de smart power ao serviço do país, contribuindo para a credibilidade de
Portugal com vista à prossecução da sua política externa. O smart power aqui atribuído às FA articula-se
pela sua dimensão histórica de hard power, associado tradicionalmente ao exercício de poder pela força
e coerção, que ganha, no contexto destas missões, uma nova dimensão de soft power por contribuir para
a representação do país, da sua cultura, dos seus valores políticos e da sua política externa. Com certeza
que esta nova realidade só é possível em um novo contexto de transformação social em que as relações
entre estados não dependem já somente das estabelecidas entre governantes de países, exigindo agora
uma maior atenção ao estabelecimento de relações entre os diferentes actores na esfera internacional e
em diferentes sectores e que, não sendo governamentais, contribuem para a construção de percepções
acerca do seu país de origem podendo ter impacto nos objectivos nacionais de política externa. Neste
sentido, vemos emergir um novo paradigma de Diplomacia Pública Militar como “comunicação militar
e construção de relações com públicos estrangeiros e audiências militares com o propósito de alcançar
objectivos da política externa” (Wallin, 2015, p.2) e, assumindo-se que a diplomacia não é, historicamente, um conceito e uma actividade estranhos ao circuito militar, considera-se que as FA podem agora
participar dos esforços de DP entendida enquanto comunicação estratégica. Este é claramente um novo
campo para as RP como tão bem atesta a inclusão de um capítulo sobre as RP em contextos militares
na última edição da obra Cutlip and Center’s Effective Public Relations.

_
NOME: VICTOR

SILVA THEODORO E MARCELA GUIMARAES E SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação

interna organizacional: a ética das relações públicas

RESUMO: Esse

trabalho tem como objetivo norteador entender, à luz da ética, a função do profissional
de Relações Públicas no âmbito interno organizacional. Nesta perspectiva, esta investigação abordou os
conceitos de relações públicas, comunicação interna e ética, para, diante disto, propor uma discussão
sobre a importância do seu trabalho na formulação de ações e estratégias direcionadas para o público
interno.
Como metodologia, optou-se, primeiramente, pela utilização de pesquisa bibliográfica, a
fim de corelacionar as práticas do profissional com a teorias propostas pelos autores. Em um segundo
momento, adotou-se entrevistas em profundidade, de caráter qualitativo, com profissionais das diversas
esferas: 1º, 2° e 3° setor. Através da mesma, pôde-se identificar informações, percepções e experiências
a partir das respostas dos entrevistados, que influenciam a ética do profissional de Relações Públicas
no âmbito interno organizacional.
Emprega-se para estás análises. os quatro modelos propostos por
Grunig (2009) e a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas (1989). As ações e estratégias criadas
pelos profissionais foram analisas, também, por intermédio do código de ética estipulado pelo Conselho
Federal dos Profissionais de Relações Públicas (CONFERP).
Conclui-se que este profissional possui
um papel importante para a criação de uma harmonia e bem-estar institucional, priorizando o diálogo
transparente como foco de trabalho.
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NOME: RITA

MONTEIRO MOURÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

tiva de formadores

A comunicação organizacional e a avaliação 360º: Perspe-

The performance evaluation and organizational communication have a central role in organizations, because promote organizational effectiveness (Proctor & Doukakis, 2003). Organizational
communication may be responsible to making decisions, specifically: planning colaborator’s work,
recruitment, selection and integration of new employees; performance appraisal application, training
and human resource development ((Taylor and Every, 2009). However, when the organizational communication is applied in the wrong way (ie, communication failures) may involve the sharing of negative
feelings and behaviors among employees (Proctor and Doukakis, 2003). The communication failures
occur primarily in organizations with a hierarchical structure where there is little sharing of power. This
is because subordinates who have less power are afraid when they communicate with their superiors
(Felts, 1992). In this sense, organizations with a higher power sharing tend to have a horizontal communication communication rather than a vertical communication. Horizontal communication becomes
advantageous because it allows greater interaction between the different stakeholders (ie, share point
of views about their professional development),promoting a better confidence between them (Mamatoglu, 2008). Some authors argue that the horizontal organizational communication is characteristic
of specific performance appraisal named 360-degree evaluation (Mamatoglu, 2008). This is a specific
evaluation that considers more than one appraiser. In this case, the organizational actors involved are
subordinate (i.e., self-evaluation), supervisors and colleagues (Brutus & Gorriti, 2005). The practice of
360-degree evaluation could become useful to reduce communicative distortions, because in this cases
organizational actors may have a greater power’s harmonization (Letchfield and Bourn, 2011). In turn,
this power’s harmonization may be responsible to a support communication of the leaders (Czech and
Forward, 2010). For this study, we need to know what the role of 360-degree evaluation in the practice of organizational communication. To construct a research question, firstly it becomes pertinent to
conducting an exploratory qualitative study, through interviews with experts. In total, we interviewed
27 experts. In theoretical terms, we will present some categories and sub-categories constructed ith
data from the exploratory interviews (e.g. “360-degree evaluation as advantageous for organizational
communication”). In general, we conclude that 360-degree evaluation may increase an active voice of
employees and promotes a bi-directional and a symmetrical communication among them. In practical
terms, the aim is a promotion of the application of 360-degree evaluation and organizational communication, exceeding any limitations of existing communicative and evaluative processes.
RESUMO:
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TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação Organizacional, Opinião Pública e Formadores de Opinião na Sociedade Moderna.
RESUMO: A

complexidade na formação da opinião dos diversos públicos que interagem com as organizações está intimamente atrelada às transformações sociais. A comunicação possui a responsabilidade
de dar respostas e ser eficiente diante dos novos cenários, e também formar a imagem e os conceitos
relacionados à organização e suas diversas correlações sociais, seus diversos públicos. Esta pesquisa
objetiva o estudo sobre os líderes de opinião na sociedade contemporânea, também chamados de potencial influenciadores por agências de comunicação, ou seja, pessoas capazes de influenciar os diversos
grupos sociais com os quais interagem. A comunicação é uma realidade social que acontece entre as
pessoas, entre as organizações e entre as pessoas e as organizações. As opiniões são fundamentais, mas
nem todas se equivalem em nível de importância. As pessoas precisam de conteúdos para ascender
da condição de generalista para especialista ou autoridade, mas só os sentimentos que despertam no
outro com suas ações e as emoções que provocam, poderá identificá-los como formadores de opinião.
Ninguém muda a opinião do outro, apenas gera outra, que poderá modificar a anterior. Assim, gerar
uma opinião depende da imagem que se consegue passar. Para tudo aquilo que se pode ter uma opinião,
pode se ter uma imagem e um formador de opinião que trabalhe neste processo. A motivação deste
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trabalho está centrada em descobrir se os valores e a cultura organizacional, termos sagrados na construção da identidade e da imagem, transcendem a sua existência e função e ganham notoriedade nos
aspectos intangíveis como sentimentos e emoções, sendo capazes de modificar a relação que o homem
econômico possui com o consumo, uma vez que os sonhos conquistados pelo dinheiro não são mais os
únicos responsáveis em um impulso de compra, mas sim os sentidos que o bem tangível ou intangível
proporcionará. Isso se justifica no uso constante de storytellings, ou seja, a mesma emoção vivida por
um, multiplica-se em experiências para outros usuários. Neste sentido, a questão problema que norteia
este trabalho é: Até que ponto os líderes de opinião são responsáveis por essa construção? Em termos
metodológicos, este trabalho parte de uma revisão de literatura, mas também avança na construção da
ideia de que o impacto no imaginário dos receptores possibilitará o surgimento de uma sincronia em
termos de admiração, fazendo surgir o que em marcas organizacionais é um diferencial: a ressonância,
aquilo que possibilita ao cliente ligar-se irremediavelmente à marca, sendo capaz de gerar uma opinião
pública favorável que terá impacto firmada nas emoções e não mais no conteúdo. Para isso foi realizada
uma pesquisa qualitativa baseada em observação participativa na Ogilvy Brasil e Portugal, tendo em
vista tratar-se de expressivo conglomerado de comunicação no mundo; além de entrevistas em profundidade com Assessores de Comunicação de cinco organizações do Estado de Goiás – Brasil, numa clara
relação entre o local e o global. A ideia é que os resultados possam alavancar pesquisas de colaboração
futura em outras localidades para ampliação do foco de investigação e contribuições com o processo de
compreensão desta área da comunicação.

_
NOME: LIDIANE

RAMIREZ DE AMORIM, CLEUSA SCROFERNEKER, ROSÂNGELA FLORCZAK E RENATA ANDREONI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Organizações (re) significadas como espaço de experiência,
comunicação e memória.
RESUMO: Considerando

as evidentes tensões do ambiente organizacional contemporâneo, marcado pela
complexidade das relações entre sujeitos e, em grande parte, [ainda] pensado e vivido pela racionalidade dos paradigmas mecanicistas, discutimos, no presente artigo, novas possibilidades de refletir
sobre as organizações e a comunicação organizacional. À luz da topofilia (Tuan, 2013, 2012) e do
pensamento complexo (Morin, 2005, 2006, 2001), propomos uma (re) leitura do universo organizacional enquanto espaço de experiência, comunicação e memória. A perspectiva topofílica, ancorada
no paradigma da complexidade, nos permite compreender as organizações a partir das relações que ali
se estabelecem, das significações que nela emergem, dos vínculos que se constituem, das experiências
[vividas e sentidas], das emoções e memórias que se configuram caleidoscopicamente. Nessa tessitura
complexa, ressaltamos a necessidade do diálogo para o estabelecimento de vínculos e sustentação de
relacionamentos, que contribuam para a (re) construção de sentidos e favoreçam a lugarização de novas
compreensões sobre os sujeitos. Da mesma forma, destacamos a importância da comunicação para a
materialização da memória, uma vez que as formas de apresentação e representação das memórias
da/na organização podem aproximar e/ou distanciar sujeitos, momentos, ocasiões e relações que vão
sendo tecidas no espaço organizacional. Buscamos problematizar o status sacralizado da memória,
como objeto de resgate e preservação. Para tanto, sugerimos uma abordagem de compreensão orgânica
da memória, diluída entre as vivências e experiências que se interpenetram, se repelem e se (re) configuram em dimensões de tempo e espaço sincrônicos. A partir dessa perspectiva, a memória [e a comunicação], a partir de sua(s) temporalidade(s) e localidade(s) atuam como elo identitário nas relações
entre sujeitos e organizações.

_
NOME: GISELA

MARQUES PEREIRA GONÇALVES

Mapeamento das teses de Doutoramento em Ciências da
Comunicação em Portugal: análise, tendências e perspetivas no campo das Relações
Públicas e Comunicação Organizacional

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: O ensino superior no campo das Relações Públicas e Comunicação Organizacional tem sido
habitualmente ministrado na área científica das Ciências da Comunicação. Ao longo das últimas
décadas, o número de cursos oferecidos nesta área cresceu um pouco por todo o país, assim como, o
número de alunos que frequentam os três ciclos de ensino (licenciatura, mestrado e doutoramento).
Neste artigo, centraremos a nossa atenção na oferta de estudos ao nível do 3º ciclo de doutoramento
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em Ciências da Comunicação com o objectivo principal de perceber, por um lado, qual a sua representatividade no seio das Ciências da Comunicação e, por outro, quais as principais tendências na produção
de conhecimento científico na área das Relações Públicas e Comunicação Organizacional ao nível de
doutoramento. Para concretizar este objetivo desenvolve-se o mapeamento e subsequente análise das
teses de doutoramento defendidas nas universidades portuguesas no campo das Relações Públicas e
Comunicação Organizacional. Através da análise da base de dados disponibilizada online pela Direcção
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência sobre os doutoramentos realizados em Portugal entre
1970-2013, identifica-se o número de teses por instituição universitária/centro de investigação e por
ano que, no campo científico das Ciências da Comunicação, se centram em temas de Relações Públicas
(RP) e Comunicação Organizacional (CO). De seguida, desenvolve-se uma análise de conteúdo a esse
grupo de teses com o intuito de responder às seguintes questões de investigação: i) Quais os tópicos das
teses de doutoramento em RP e CO; ii) Quais as metodologias adoptadas nas teses de doutoramento
em RP e CO; e iii) Quais as referências bibliográficas citadas nas teses de doutoramento em RP e CO.
Os resultados apontam para uma crescente legitimação da área científica das Ciências da Comunicação
ao nível de doutoramento mas também, para uma ainda residual presença do campo da comunicação
organizacional e das relações públicas nas opções dos investigadores portugueses. O número muito
reduzido de teses de doutoramento concluídas, ainda que em crescimento, aponta assim para um deficit
de produção de conhecimento científico no campo das Relações Públicas e Comunicação Organizacional em Portugal. Face a este panorama são apresentadas, no final do artigo, algumas propostas que
podem contribuir para contrariar esta realidade no futuro.

_
NOME: RICARDINA

MAGALHÃES E TERESA RUÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Comunicação Estratégica da Ciência: desafios e oportunidades

RESUMO: Propomo-nos, neste trabalho, apresentar e discutir o conceito de Comunicação Estratégica
da Ciência, com uma proposta que pretende enriquecer o campo da Comunicação Organizacional e
Estratégica pela sua aplicação à área da Comunicação da Ciência. Definimos Comunicação Estratégica
da Ciência como o processo promocional de estimular a compreensão da Ciência por públicos não especializados, através do uso orquestrado de mensagens e canais com o propósito de produzir o máximo
impacto comunicativo e influenciar os públicos-alvo. Na linha das definições apresentadas por Hallahan
et al. (2007) e Argenti et al. (2005) para a Comunicação Estratégica. Burns et al. (2003: 191) definem
a Comunicação da Ciência como “o uso apropriado de competências, média, atividades e diálogo no
sentido de produzir uma, ou mais, das seguintes respostas pessoais à ciência (a analogia das vogais):
Notoriedade [Awareness], que inclui a familiaridade com novos aspetos da ciência; Prazer [Enjoyment]
ou outras respostas afetivas, isto é, apreciar a ciência como entretenimento ou arte; Interesse [Interest],
evidenciado no envolvimento voluntário com a ciência e a sua comunicação; Opiniões [Opinions], a
formação, reformulação ou confirmação de atitudes relacionadas com a ciência; e Compreensão [Understanding] da ciência, dos seus conteúdos, processos e fatores sociais”. Face ao exposto podemos concluir
que para ser eficaz a Comunicação da Ciência implica, pois, um processo estratégico que permite gerar
um conjunto de respostas sequenciais às mensagens enviadas aos públicos. Ou seja, a Comunicação da
Ciência parece integrar um processo estratégico e promocional ainda que, na sua origem, não tenha
sido criada para fins comerciais ou de marketing. Neste contexto, propomo-nos refletir sobre os ensinamentos que a Comunicação Estratégica pode trazer para o campo da Comunicação da Ciência, no
sentido de tornar os seus esforços de divulgação e educação mais eficazes. Para tal, iniciaremos com
uma análise teórica do conhecimento gerado nos dois campos científicos de referência e trataremos à
discussão os estudos empíricos sobre a matéria que desenvolvemos nos últimos anos (Ruão et al. 2012;
Magalhães, 2014; Ruão et al. 2014). No centro das nossas preocupações está o pressuposto de que a
comunicação planeada, dirigida e estratégica trará benefícios para a tarefa de promover a notoriedade
e a compreensão da ciência. Assim, constitui nossa proposta, debater as seguintes questões: (1) A relevância das atividades de comunicação estratégica no processo de promover a informação e a interação
com a ciência; (2) O efeito positivo do planeamento estratégico na criação de notoriedade e promoção
da compreensão da ciência; (3) A pertinência do uso do conceito de comunicação estratégica da ciência;
e (4) A possibilidade de desenvolvimento de um modelo de comunicação estratégica da ciência.
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NOME: ARMANDA

LEMOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

saúde laboral

Comunicação Interna nas organizações e a relação com a

Esta comunicação tem por objetivo apresentar as conclusões relativas a uma investigação
qualitativa centrada no modo como os processos de Comunicação Interna e o tema da saúde laboral
são desenvolvidos e potenciados no contexto específico da organizações. A proposta de comunicação
decorre no âmbito dos estudos da Comunicação Organizacional, cruzando alguns desenvolvimentos
com a área da Sociologia da Saúde e do Trabalho. A comunicação assume uma importância estratégica
nas organizações. A eficácia da sua ação é considerada fundamental nas relações sociais entre os sujeitos
e no melhor funcionamento das empresas. Na opinião de Philippe Béon (1992), continua a haver um
grande desfasamento entre a importância da Comunicação Interna e a sua prática nas empresas. Apesar
de ter havido uma evolução da comunicação relativamente ao conhecimento da organização e dos
seus resultados económicos, de existirem atualmente mais oportunidades de diálogo e mais possibilidades de sugestões junto das chefias, muitos empregados consideram-se informados de forma deficitária
sobre diversos assuntos (Ramos, 1997). Na apresentação levamos em conta a análise de dados estatísticos relacionados com a Comunicação Interna nas organizações, assim como os dados provenientes
de entrevistas com diretores de recursos humanos de empresas do setor da indústria (CAE 13 e 14),
pertencentes à NUT III Ave. Através dos resultados das entrevistas, queremos perceber de que forma
as organizações desenvolvem a área da Comunicação Interna e em que medida o tema da saúde laboral
é trabalhado nas suas ações informativas. Buscamos, em concreto, mostrar as diversas tonalidades do
discurso destes profissionais e, a partir desta análise, apontar uma reflexão que evidencie a pertinência
do tema no quadro de estudos da Comunicação Organizacional no contexto empresarial. Assim, sustentados pelas premissas veiculadas em torno da Comunicação Organizacional e da comunicação em saúde
laboral, importa compreender de que forma tais intentos estão sendo desenvolvidos nas empresas e qual
a importância que lhes é atribuída. Consideramos, nesse sentido, que a análise dos dados servirá de
orientação na solidificação do projeto de investigação e, desta forma, perceber se o tema da saúde no
trabalho é tido como um elemento relevante nas estratégias de comunicação, à luz do quadro analítico
da Comunicação Organizacional.
RESUMO:

PAINEL 4 – SALA 16 – 13/11 . 10H

NOME: CLEUSA

MODERAÇÃO: NUNO DA SILVA JORGE

MARIA ANDRADE SCROFERNEKER

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As

organizações brasileiras e a (re) significação das ouvidorias virtuais: as mídias sociais como (im) possibilidade de/para diálogos virtuais.

Os resultados das pesquisas realizadas, até o presente momento, sobre ‘Ouvidorias’ Virtuais
revelam que as modalidades tradicionais Fale Conosco, Ouvidoria, Contatos, foram (re) significadas
com a inclusão das mídias sociais. As organizações tendem cada vez mais a recorrerem a plataformas
para relacionar-se com os seus segmentos de públicos. É impossível negar que tal configuração afeta
comportamentos individuais e relações sociais em diferentes dimensões da vida. As nossas pesquisas
revelam [e confirmam] essa tendência. Observamos que plataformas como Facebook e Twitter, assim
como o Youtube, passaram a fazer parte do cotidiano comunicacional das organizações, numa tentativa
de estabelecer diálogos virtuais com os seus públicos. Para a seleção das organizações a serem analisadas foi utilizado o Guia Exame – Melhores Empresas para se Trabalhar/2013, optando-se pelas cinco
primeiras colocadas: Elektro, Kimberly-Clark Brasil, Caterpillar, Laboratório Sabin, Gazin e Vale. Dessas
organizações, a Kimberly-Clark Brasil não disponibiliza nenhuma plataforma de mídia social, sendo
selecionada exatamente em função dessa especificidade. O artigo discute sobre o uso e apropriação das
mídias sociais por essas organizações e sobre a possibilidade [ou não] de se constituírem em estratégias
de comunicação. O Paradigma da Complexidade (MORIN, 2006, 2005, 2001) se constitui na opção de
Método. É uma pesquisa exploratória (GIL, 1999), desenvolvida mediante técnicas de levantamento
bibliográfico e estratégia de estudo de caso (YIN, 2001) e exploração dos recursos disponibilizados na
web. Trata-se de um recorte de uma pesquisa mais ampla que conta com o apoio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
RESUMO:
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NOME: CLÁUDIA

LIZ DE CASTRO PACHECO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Salas

de imprensa online – ferramentas multimédia e interatividade

O estudo aqui apresentado incide sobre as salas de imprensa online dos municípios portugueses, de facto, esta é uma nova forma de relacionamento com os media, proporcionada pelo surgimento da Internet, enquanto meio de comunicação. Neste sentido, o que se procurou fazer foi a partir
da análise de conteúdo do universo dos sites oficiais dos trezentos e oito municípios, perceber se estes
contemplam espaços ou conteúdos dirigidos aos media, e que tipo de ferramentas multimédia e interativas se podem aí encontrar. O que motivou esta pesquisa teve por base a convição simples, de que um
espaço estruturado a pensar nos ritmos e rotinas produtivas dos jornalistas, ajudaria de alguma forma a
que, as autarquias através das suas estratégias de comunicação, e os jornalistas no cumprimento eficaz
da sua profissão, oferecessem ao público em geral, uma informação válida e consistente, que permitisse
em última análise, um envolvimento natural e uma dinâmica participativa na vida das localidades e na
construção positiva de uma cidadania consciente. Para tal, procedeu-se à análise de conteúdo dos sites
oficiais dos municípios portugueses, recorrendo ao portal das freguesias e municípios e pesquisando no
motor de busca do google, o respetivo URL. Este trabalho de observação ,teve a duração de aproximadamente de três meses, entre Novembro de 2014 e Fevereiro de 2015. O que daqui resultou, foi a ideia
de que muito caminho há a percorrer neste sentido...embora os sites oficiais demonstrem a evidência
de uma preocupação legitíma com este público, os media locais e regionais, ainda não exploram convenientemente todas as potencialidades que o meio web oferece, nomeadamente, no que concerne à interatividade e à exploração dos recursos multimédia aí disponíveis. Dificilmente um jornalista, conseguirá
cingir-se ao material autárquico, para elaborar o seu trabalho, porém, em alguns casos, esse material se
sistematicamente atualizado, constitui-se como uma boa base de partida.
RESUMO:

_
NOME: NUNO

DA SILVA JORGE E MAFALDA EIRÓ-GOMES

A publireportagem redescoberta ou um outro nome para os
blogues de lifestyle e não só?

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Os social media introduziram a possibilidade dos indivíduos criarem e partilharem conteúdos
à escala dos mass media (Naughton, 2012). Com esta alteração o ecossistema mediático mudou para
sempre. Por um lado, os meios deixaram de ter limitações no número de páginas na periodicidade de
publicações, alterando as rotinas e o resultados dos conteúdos publicados. Por outro, possibilitaram
que o acesso aos conteúdos fosse possível por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora e
em diversas plataformas (Philips & Young, 2009). Transformou os públicos em atores ativos no debate
político, dando-lhes a possibilidade de fazerem a sua voz chegar a uma audiência global, se os seus
conteúdos forem suficientemente relevantes. (Earl & Waddington, 2012) Os bloggers emergiram como
influenciadores neste novo ecossistema menos regulamentado e onde as fronteiras entre o que é espaço
pago e espaço editoral não são sempre transparentes. Que estatuto é este do blogger? Um blogger não
deve ser equiparado a um jornalista, pois não necessitam de uma formação de base e não têm a sua
actividade regulada da mesma forma. A maioria dos bloggers aspira a ser pago por referir ou testar os
produtos, marcas ou serviços nos seus artigos, mas não vê qualquer conflito ético com essa situação
(Archer, Pettigrew & Harrigan, 2014), aproximando estes canais mais da noção de publireportagem
do que dos diferentes géneros jornalísticos, como o editorial ou de artigo de opinião. A compreensão
de quem paga e como paga nem sempre é clara e levanta questões éticas e de falta de transparência.
O aparecimento de blogs lifestyle associados a jornais ou revistas, o crescimento de blogs pessoais como
espaços em que o conteúdo é pago, a noção de mercadinhos de bloggers ou o fenómeno das las blogueras
enquanto actividade “profissional” levanta questões de transparência: quem paga o quê? E qual o papel
do editorialista? As marcas aparecem sublinarmente, enquanto recomendação, como comentário ou
através da presença fotografica. A maioria das vezes sem qualquer referência a patrocínio, financiamento ou compra do espaço. Com este artigo pretende perceber-se o estatuto destes blogs, que também
são recomendações mas onde, ao contrário da publireportagem, o leitor não tem a noção de que o
conteúdo está condicionado. Apresenta-se uma reflexão sobre a utilização que os bloggers fazem dos
seus blogs enquanto paid media e os desafios que se levantam do ponto de vista da estratégia de comunicação e do seu valor real para a construção da legitimação as organizações.
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NOME: ALINE

MONTEIRO X. H. BORGES

Narrativas transmídia na comunicação pública: um estudo
de caso da presença da Prefeitura de Mariana no Facebook

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Em

2013, novos prefeitos assumiram o comando das prefeituras brasileiras. Além da própria
gestão municipal, havia ainda o desafio do uso das mídias sociais para a comunicação de governo. Nesse
cenário em que novas ferramentas estão à disposição dos comunicadores públicos, a possibilidade da
narrativa transmídia, como proposta por Henry Jenkins para textos ficcionais, passa a ser real e necessária no campo da comunicação pública ou corporativa. Com esta pesquisa objetiva-se analisar como a
Prefeitura de Mariana, cidade do interior de Minas Gerais, que iniciou o uso de fanpage no Facebook,
dez dias após a posse do novo prefeito, estabelece sua comunicação no ambiente virtual. Em contraposição, vamos verificar como a prefeitura de Curitiba, capital do Paraná, que também iniciou o uso
de fanpage do Facebook em janeiro de 2013, investiu em uma linguagem menos formal para um órgão
público e com maior interação com os usuários da página. A Prefeitura de Curitiba abriu a possibilidade para uma nova forma de comunicação pública, com a utilização de recursos de transmídia e sem a
presença das vozes oficiais de prefeitos e secretários. Também foram criados personagens para situações
específicas. Outras prefeituras do Brasil, assim como a Prefeitura de Mariana, foram inspiradas por essa
forma não convencional de ocupar as mídias sociais e precisaram se adaptar a essa nova linguagem.
A Prefeitura de Mariana marcou o início de sua postura mais descontraída no Facebook durante o
“casamento” proposto entre as fanpages das prefeituras de Curitiba e do Rio de Janeiro. Esse evento
aludia ao episódio da série Game of Thrones conhecido como “Casamento Vermelho”. A Prefeitura do
Rio de Janeiro pediu a Prefeitura de Curitiba em casamento e a Prefeitura de Mariana ofereceu uma
das igrejas da cidade para celebrar a união. Jenkins, ao tratar da narrativa transmídia, aborda a questão
dos universos ficcionais e como esses universos se espalham por várias mídias, em um processo denominado convergência de comunicação. Para observar o uso das narrativas transmídia pela Prefeitura
de Mariana, estabelece-se um comparativo entre as fanpages das prefeituras de Mariana e Curitiba em
dois períodos distintos: os três primeiros meses de 2013 e os três primeiros meses de 2015, que leva
em conta os números de postagens por dia e por mês, o número de comentários e se houve e como foi
a resposta institucional. Para o período de 2015, é necessário comparar as postagens na fanpage da
Prefeitura de Mariana com as de sua conta institucional no Twitter, com o objetivo de detectar o uso ou
não de técnicas de transmídia nas duas ferramentas.

_
NOME: LARISSA

CONCEIÇÃO DOS SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Organizações narrativas: estratégias de legitimação através
do relato da história organizacional

Em uma sociedade em busca de um sentido identitário, de referências e de valores a serem
seguidos (Lyotard, 1979), as narrativas organizacionais encontram espaço e audiência, tendo a história
da empresa como temática e fonte legitimante (Bonin, 2006). O relato da história organizacional
permite humanizar a empresa, destaca sua trajetória e ao mesmo tempo exalta aqueles que ajudaram a
construí-la. Da mesma forma, ao narrar a história evidencia-se suas raízes e seus princípios, atribui-se
uma identidade e uma singularidade à organização com as quais os diferentes públicos podem, por sua
vez, identificar-se. Como um fio condutor ligando passado, presente e o futuro esperado, a narração
histórico-organizacional permite dar coerência às ações da empresa em uma perspectiva temporal.
Igualmente, através de diferentes abordagens narrativas, a história organizacional (micro) pode ser
percebida como uma história mais ampla (macro) nacional ou global. Assim, a história das empresas
é observada como constituinte da história de um país, ou bem ela é narrada como protagonista na
construção deste. O estudo das práticas históricas de empresas de forte valor nacional, representativos
ou emblemáticos no imaginário de um país, constitui uma forma primordial à observação do processo
narrativo-comunicacional. A maneira como a história destas empresas se funde àquela da nação, de
tal forma que ao narrarmos o desenvolvimento do país integramos a ela a trajetória destas empresas,
e ao relatarmos a história da empresa os fatos históricos nacionais nela estão inseridos. A premissa do
trabalho reside, portanto, no desenvolvimento das narrativas histórico-organizacionais apoiados no
argumento do valor agregado, ou seja, da contribuição social das empresas ao desenvolvimento social e
nacional. O estudo adota uma perspectiva info-comunicacional, tendo como foco particular a comunicação organizacional observada por meio da construção de narrativas (D’Almeida, 2001). Trata-se de
uma pesquisa comparativa que tem por objeto de análise duas organizações, uma francesa, a Renault,
RESUMO:
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e outra brasileira, a Petrobras, o que nos permite observar as particularidades ligadas às práticas comunicacionais em cada uma delas, além das estratégias de legitimação almejadas através da evocação do
papel histórico desempenhado pelas organizações (a sua contribuição ao desenvolvimento social de
um país, e especialmente de um setor econômico). Ambas organizações selecionadas possuem diversos
projetos e atividades relacionadas à promoção da história e da memória, além de serem consideradas
organizações emblemáticas associadas ao imaginário nacional de cada país (França e Brasil). Para a
constituição do corpus analítico foram selecionadas duas publicações impressas da cada instituição,
isto é, livros oficiais que relatam a trajetória das empresas, voltadas especialmente ao público externo.
A metodologia analítica compreende três níveis de investigação: a enunciação editorial (Souchier,
1998), a análise argumentativa (Halliday, 1987; Amossy, 2012) e a análise discursiva. As diferentes
análises combinadas proporcionam uma compreensão global das narrativas observadas, englobando as
dimensões materiais, enunciativas e sócio-ideológicas. A história é incorporada pelas empresas e reconfigurada, reescrita, ou reinterpretada de acordo com os interesses organizacionais. Como resultado são
produzidas novas narrativas, de vocação historicizante, explicativa e legitimante, as quais pretende-se
observar no presente estudo.
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NOME: KARLA

MODERAÇÃO: CÉSAR NETO

CALDAS EHRENBERG E ROGERIO FURLAN DE SOUZA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Compreensão,

identificação e relacionamento: o uso dos esportes
como elemento de comunicação organizacional em um mundo globalizado e multicultural

RESUMO: O entendimento de que o mundo globalizado não pode ser compreendido como um espaço
homogêneo e padronizado é de extrema importância para que empresas globais possam conquistar
sucesso em seus processos comunicacionais. A falsa impressão de que o mundo todo comunga dos
mesmos interesses, hábitos e costumes, apenas por estarem intimamente conectados por meio das
plataformas tecnológicas, pode esconder, de maneira ardilosa, a força e o impacto que as individualidades dos povos e suas idiossincrasias representam na constituição das sociedades. O conhecimento
desse panorama tem se apresentado de maneira crescente nos estudos da comunicação organizacional,
e em algumas práticas mercadológicas, contribuindo para que, cada vez mais, a comunicação integrada
utilize não apenas elementos capazes de identificar a empresa, sua marca e seus produtos, mas também
empregue ações fundamentais para estabelecer um elo relacional identificável e compreensível com seus
públicos de interesse. Autores como Kunsh (2003), Markus (2012), Bueno (2003), Yanaze (2011), Hall
(2005) e Wolton (2006) são utilizados no presente artigo para embasar o entendimento da atual sociedade globalizada e multicultural, bem como as teorias sobre a comunicação integrada que se norteia
pelos conceitos acima descritos. Com a compreensão do quadro teórico exposto, esta pesquisa tem como
objetivo analisar o uso do esporte como um elemento capaz de facilitar o processo comunicacional com
diferentes públicos localizados ao redor do mundo. As características elementares do esporte, como
competitividade, emoção, superação, garra, entre outros, são de compreensão universal e capazes de
estabelecer laços relacionais e comunicacionais com pessoas das mais diferentes culturas. Ao lançar mão
destes elementos como argumento comunicacional, empresas globais buscam agregar para suas marcas
e produtos as características universais do esporte, aumentando a percepção positiva por parte dos
seus interlocutores e estabelecendo laços compreensíveis com públicos diversos. Autores como Morgan
e Summers (2008), Mullin, Hardy e Sutton (2005) e Dionísio (2014), corroboraram para construir
o embasamento teórico utilizado para aprofundar a análise empírica deste artigo que se dedicou ao
estudo das ações de comunicação utilizadas pelos principais patrocinadores da Copa do Mundo FIFA
2014, realizada no Brasil. As empresas estudadas pertenciam ao grupo de patrocinadores oficiais do
evento e foram escolhidas por serem empresas multinacionais, se comunicando no Brasil, com públicos
de diferentes nacionalidades que se encontravam no país para acompanhar a competição. O período
de análise compreende ao tempo de realização da competição, de 12 de junho a 13 de julho de 2014,
e a amostra foi constituída por documentos sobre as estratégias comunicacionais das empresas, bem
como seus comerciais publicitários e outras ações observadas empiricamente durante o período. Após
a análise, foi possível compreender que as empresas estudadas usaram o patrocínio esportivo como
uma estratégia de comunicação com foco em uma mensagem global, capaz de ser compreendida pelo
público heterogêneo que acompanhava o mundial. Essa estratégia se apresentou como bem sucedida,
pois as empresas exploraram os elementos emocionais do esporte em suas ações, estabelecendo, assim,
um processo comunicacional identificável, compreensível e aceito por públicos com as mais diferentes
culturas.
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NOME: RÚBEN

QUADROS RAMOS E MARIA JOÃO ANTUNES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Construção de uma plataforma Web de divulgação da oferta
cultural e desportiva, ao serviço do Município de Angra do Heroísmo
RESUMO: De acordo com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, as autarquias locais tiveram que
implementar um novo modelo de organização dos seus serviços. De entre as várias obrigações enunciadas
no documento, impõe-se que a estrutura, a organização e o funcionamento destas instituições se oriente
pelos princípios da unidade, eficiência, proximidade com o cidadão, desburocratização, racionalização
de meios, melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado, garantia de participação dos cidadãos
e pela valorização dos recursos públicos. Com o intuito de melhorar a eficiência na gestão e execução de
responsabilidades junto dos munícipes, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), localizada
na ilha Terceira (Região Autónoma dos Açores), distribui as suas valências por vários departamentos
(i.e. divisões) e colaboradores especializados. Apesar desta segmentação, existem circunstâncias em que
os mesmos trabalham em conjunto e cruzam informações, por exemplo, nos processos de licenciamento.
Contudo, esta necessária troca de dados é deficiente quando se calendarizam eventos organizados ou
não pela instituição em causa. Consequentemente, esta falha resulta muitas vezes na sobreposição de
eventos, algo que pode ser considerado insustentável numa comunidade relativamente pequena, como
é o caso de Angra do Heroísmo (em 2013, contava com 35109 habitantes). A autarquia mencionada
pretende solucionar o problema tendo em conta as capacidades da Web 2.0 que, entre outras, permite
a participação dos utilizadores e a fácil inserção e gestão da informação sem conhecimentos técnicos
aprofundados. Assim, pretende-se nesta investigação, determinar as especificações que devem estar
presentes numa plataforma Web de gestão de eventos (i.e. oferta cultural e desportiva), ao serviço do
Município de Angra do Heroísmo. Após esta determinação, pretende-se conceptualizar um protótipo
funcional que vise validar as especificações encontradas e servir de apoio à construção da plataforma
final a desenvolver futuramente. Esta investigação tem como fim melhorar o processo de marcação e
gestão de eventos da oferta cultural e desportiva do concelho angrense, através da conceptualização
e implementação de uma plataforma Web gerida pela Câmara Municipal do concelho. Esta finalidade
implica a necessidade de conhecer aprofundadamente o funcionamento da instituição, identificando
e distinguindo o papel dos vários intervenientes e processos. Neste sentido, torna-se essencial que
a investigação decorra na própria instituição. Entre os vários desafios desta pesquisa, destacam-se a
recolha e compreensão de informação sobre o processo em estudo e o planeamento de um sistema
digital que seja intuitivo, que respeite as estruturas de decisão e o sistema hierárquico e que tenha o
grau de rigor exigido nas organizações governativas. O artigo proposto apresenta os resultados obtidos
após o desenvolvimento e validação da plataforma.

_
NOME: LUCAS

PEIXOTO DE LIMA, RAFAEL FRINHANI E PAULO CEZAR NUNES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: EVA

– Sistema web para auxílio na gestão de eventos culturais

RESUMO: O

Sistema EVA é um software gratuito cujo objetivo é auxiliar na gestão de eventos culturais,
organizando todas informações e modelando-as de maneira que possam trazer conhecimentos relevantes para seus usuários. Em conjunto com o sistema há o Cadastro de Objetos Culturais, um catálogo
de eventos, artistas e locais (museus, teatros, cinemas, etc) atuantes em todo o território brasileiro, de
modo mapear a cultura nacional de acordo com preceitos do Ministério da Cultura.
Com o intuito
de analisar a situação da gestão de eventos culturais e a documentação destas atividades, foi realizada
uma pesquisa entre os dias 11 e 31 de outubro de 2013 com 94 produtores culturais atuantes em todo
o Brasil. Foram feitas 14 perguntas com respostas direcionadas e com espaço para comentários. Do
total de respondentes, 13% trabalham em empresas privadas e 87% em instituições públicas ou grupos
independentes. Cerca de 68% utilizam somente compartilhadores de arquivos via cloud computing,
editores de textos e de planilhas eletrônicas para a realização de seus eventos, demonstrando fragilidade
no registro e no resgate destas informações. Quando questionados sobre quais módulos operacionais
gostariam que estivessem disponíveis em um software para gestão de eventos, em primeiro lugar destaca-se o controle do planejamento e do cronograma.
O evento é uma atividade econômica e social
muito importante para que seja tratado de forma amadora, improvisada e assistemática (SILVA, 2003).
Isso é confirmado por Orioni (2007), que ao pesquisar sobre a execução de eventos, aponta a falta de
planejamento e de metodologia como o principal problema encontrado.
Como experiência piloto
para testes do Sistema Eva surgiu o Projeto Corredor Cultural, cujo objetivo é estimular a circulação
dos diversos fazeres artístico-culturais produzidos nas Universidades Públicas e Institutos Federais da
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região sudeste do Brasil por meio de festivais, mostras, espetáculos, palestras, intervenções e outros
formatos de eventos culturais.
As ações do Corredor Cultural serão realizadas tendo o Sistema EVA
como suporte tecnológico. No sistema estarão armazenadas todas as informações referentes à cultura e
a arte destas universidades, bem como todo o processo da realização de eventos através do software, de
maneira aberta e transparente, para que o conhecimento acadêmico possa ser utilizado por todos que
tenham interesse. Desta forma, o Sistema EVA pretende fortalecer o fluxo de informações, o cenário
cultural nacional e capacitar gestores públicos e organizadores de eventos, uma vez que o acesso é
gratuito e irrestrito.

_
NOME: LUIZ

ALBERTO MOURA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A comunicação através da música independente na análise de
dois selos indie brasileiros

Há um mito nos meios de comunicação de massas dos nossos dias de hoje que a internet
está aí para nos aproximar, seja qual for a distância. Correto, mas sem um planejamento ou um plano
de ação a internet transforma-se num elefante branco. É propósito deste trabalho analisar dois selos
de música indie brasileiros para compreender em que medida a estética indie se faz presente dentro da
comunicação com o seu público e a mídia. Um deles, o Midsummer Madnessm, tem mais de 25 anos
de existência e outro, a Balaclava Records, pouco mais de três anos de vida. O estudo vai analisar no que
essa diferença de idade também atua na hora de elaborar um plano de comunicação, por mais simples
que seja e qual o ganho em ser mais antigo ou mais novo na hora de se expor ao público. Verificar
também até onde a imagem e tudo que essa estética carrega se satisfaz por si só dentro da comunicação.
Finalmente, pretendemos saber se o romantismo em relação a gravadoras como a 4AD e a Creation e se
a finalidade atípica de não ter como meta o sucesso e de se concentrar sobre a crítica da falta de espaço
nas mídias tradicionais condiciona ou não esse tipo de comunicação/comportamento.
RESUMO:

_
NOME: CÉSAR

NETO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Relações

Públicas Desportivas

O presente artigo assenta na ideia de que o Desporto pode desempenhar um papel fundamental na transformação social. Baseado em revisão de literatura, este artigo visa analisar e reflectir
sobre a relação entre Desporto e Relações Públicas. A importância histórica do Desporto, os interesses
e as paixões que desperta, a atenção mediática que atrai, bem como o seu impacto social, económico e
social, ajudam a compreender que o poder comunicacional do Desporto pode contribuir para a transformação social. O crescimento da importância atribuída ao lazer também contribui para o aumento
de importância atribuída ao Desporto. Compreende-se assim a ideia de Hans Lenk (1990), segundo
o qual é essencial “a compreensão do Desporto e do desempenho desportivo na medida em que o seu
significado cresce cada vez mais numa sociedade de lazer, consumo e comunicação de massas” (Lenk,
1990: 189). No entanto, verifica-se que esta é uma área ainda sub-explorada na literatura de Relações
Públicas e pouco reconhecida por académicos e profissionais. Analisando a relação entre Desporto e
Relações Públicas, verifica-se uma maior atenção atribuída às Relações Públicas no sector desportivo:
actuam na gestão estratégica da comunicação das organizações desportivas, mas também dos atletas e
eventos desportivos, com o objectivo de gerir a relação com variados públicos. No entanto, explorando
a relação entre Desporto e Relações Públicas, verifica-se que, para além da importância das Relações
Públicas numa organização desportiva, o Desporto pode desempenhar um papel fundamental nas estratégias de comunicação de outras instituições. O Desporto pode ser um “veículo” para as instituições
não desportivas, por exemplo através do patrocínio, executarem os seus programas de Relações Públicas,
uma vez que pode funcionar como um meio para gerir relações e comunicar com os públicos da organização (Caramez, 2001; Stoldt, Dittmore e Branvold, 2012; L’Etang, 2006). Mas será que não existirá
uma relação de influência mútua entre estas duas áreas das Relações Públicas em contexto desportivo?
Tudo leva a crer que a comunicação das organizações desportivas influencia directamente o potencial
comunicacional do Desporto para as instituições patrocinadoras, da mesma forma que o trabalho de
comunicação de uma instituição que se associa ao Desporto pode influenciar a reputação desse mesmo
Desporto e intervenientes, bem como as relações existentes entre as organizações desportivas e a envolvente. Entende-se que, tendo em conta a relação de interdependência e influência mútua referida acima,
existe a necessidade de definir um conceito de Relações Públicas Desportivas mais abrangente que inclua
RESUMO:
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toda a actividade de Relações Públicas que tenha o Desporto como objecto de trabalho. Neste sentido,
neste artigo apresenta-se uma proposta de definição do conceito de Relações Públicas Desportivas que
abrange estas duas áreas de trabalho das Relações Públicas em contexto desportivo. Este conceito mais
abrangente permite potencializar o trabalho dos Relações Públicas, seja numa organização desportiva
ou numa instituição que utilize o Desporto como “instrumento” de comunicação.
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NOME: THAMARA

THAIS AMARAL SILVA, GERALDO WLADIMIR GUIMARÃES NOGUEIRA, PAULA WEGNER LEITE E SHEILA KARINE

LOPES TAVARES
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Guaraná

Antártica: um caso de sucesso no Facebook

A comunicação digital, acompanhada do número crescente de usuários da Internet, intensificou os processos de relação entre as marcas e os públicos. O Brasil é o segundo país com maior número
de utilizadores do Facebook, são 65 milhões, no ranking dos países mais conectados na rede social perde
apenas para os EUA que lidera a lista com 167 milhões (SocialBackers, 2012). Este cenário obriga as
empresas a estarem presentes e comunicarem com os seus clientes de forma mais próxima e interativa.
As marcas precisam estar onde as pessoas estão, precisam ser vistas e responder às expectativas de um
público cada vez mais exigente (Brown, Broderick e Lee, 2007). E as redes sociais são as plataformas
mais adequadas para promover esta interação. Um exemplo de sucesso é o caso da empresa brasileira
Guaraná Antártica que com 16 milhões de fãs, está entre os perfis corporativos de maior destaque
no Facebook. Neste artigo estudaremos a presença da marca no Facebook através da metodologia de
análise de conteúdos observaremos as ações desenvolvidas pela empresa brasileira e como ela se posiciona na rede social.
RESUMO:

_
NOME: MANUEL

JOAQUIM DE SOUSA PEREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

gestão da comunicação nas organizações e performance pessoal

RESUMO: A gestão da comunicação pessoal tem vindo a ser analisada e debatida, na actualidade, na
medida em que o seu estudo revela-se necessário para o alcançar o sucesso, quer ao nível organizacional,
quer ao nível social, económico, político, religioso, local e planetário, daí a necessidade crescente de
perceber os meandros das dinâmicas da comunicação e liderança pessoal, para melhor compreender
e responder aos desafios constantes e cada vez competitiva das organizações. A comunicação pessoal
nas organizações constitui um desafio constante quer para os gerentes ou administradores, quer para
todos os colaboradores no sentido de estabelecer um entendimento e compreensão harmoniosas entre
todos os stakeholders sempre com uma necessidade constante de motivar e gerar acção positiva conducente aos objectivos estratégicos da organização. Este trabalho tem como principal objectivo apresentar
algumas considerações de seis líderes de organizações sobre a gestão da comunicação e os factores de
sucesso, tais como, a gestão das expectativas dos colaboradores, dinâmica de equipas e performance
pessoal e liderança pessoal, bem como, os indicadores de sucesso e eficiência comunicacional. As organizações estando em constante mutação, procuram de forma constante uma comunicação e liderança
pessoal adaptada constantemente na procura da satisfação dos seus diversos públicos e na busca de
soluções adaptadas às dinâmicas do mercado e às exigências globais.

_
NOME: MARIANE

REIS E GISELA GONÇALVES

Novas Tendências de Comunicação e Consumo no Turismo
Religioso e de Herança: o Caso da Rede de Judiarias de Portugal

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Este

artigo visa evidenciar as tendências principais no desenvolvimento do Turismo Religioso
e de Herança a nível global e refletir sobre a sua viabilidade no caso concreto da Rede de Judiarias de
Portugal. Recorrendo à pesquisa e análise bibliográfica sobre as tendências do Turismo e os principais
modelos de Comunicação Turística, são clarificados conceitos fundamentais; é sublinhada a impor53

tância das novas tecnologias na comunicação turística e apresentados dados relativos à realidade portuguesa. Os autores (Swarbrooke & Horner) sugeriram em 1999 que num futuro próximo vivenciaríamos
um aumento do turismo por parte de países antes pouco expressivos, caso dos sul-americanos, visto que
economias como a brasileira cresceriam rapidamente, e que em países onde a população está a ficar mais
jovem – sul da Europa, América do Sul e Sudeste Asiático, se perceberia o aumento do segmento de
faixa etária 18-30. Swarbrooke e Horner previram também que o turismo cristão diminuiria, trazendo
alterações ao cenário mundial, ao abrir novas possibilidades, assim como cresceria o turismo realizado
por grupos que partilham características semelhantes, independentemente das suas nacionalidades.
Tendo em consideração a idade média do turista, a atualidade e o futuro apontam para a necessidade de
a Comunicação Turística acompanhar as preferências tecnológicas e hábitos digitais e online do consumidor. Este ponto é realçado fortemente na literatura referente à área do turismo (Sigala, Christou &
Gretzel, 2012; Minazzi, 2015), mas também das relações públicas digitais (Kent & Taylor, 1998; 2002)
onde se discutem questões relativas às características essenciais da comunicação online, como sejam
a interação, a co-criação e o dialogismo, bem como a partilha ilimitada de informação e opinião e as
suas respectivas influências nos futuros possíveis turistas de uma localidade. É, assim, objetivo último
deste paper demonstrar que Portugal tem potencial para acompanhar as tendências citadas – tendências
essas que serão posteriormente cruzadas com os dados estatísticos dos órgãos nacionais que regulam
e estudam o Turismo (INE e Turismo de Portugal), através do estudo das estratégias de comunicação
e da procura turística da Rede de Judiarias de Portugal, uma associação com caráter público de direito
privado, fundada em 2011 com o propósito de atuar na defesa de todo o património urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico e cultural relacionado com a herança judaica no país.

_
NOME: MARIA

DA CONCEIÇÃO DE OLIVERA LOPES

Paradigma inforgético evolutivo: contributos propositivos
para a compreensão dos aspetos evolutivo-adaptativos, dos processos de autoinformação, comemorização e de adaptação das instituições e organizações

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A instituição e as organizações são sistemas inteligentes que escolhem. A escolha finaliza o
processo da elaboração deliberada de decisões, utilizando para o efeito a comemorização de experiências vividas ou simuladas, próprias ou alheias, que permitem à Instituição vs organização representar-se
e representar, situar-se face a si própria e face às outras organizações e ao devir de futuros possíveis.
A partir do paradigma inforgético de Le Moigne, exposto em “representation des processos d’auto-information de organizations sociales (Abril, 1988), desenvolvemos um novo paradigma que designamos
de inforgético-evolutivo. Um contributo para a compreensão dos aspetos evolutivos-adaptativos dos
processos de autoinformação, comemorização e adaptação das organizações e sublinhar a sua importância na dinamização e avaliação do sistema de comunicação institucional. Este paradigma diferencia-se
do paradigma inforgético do autor referido, pela tónica de escolha, face ao equilíbrio ecológico, como
reforço de comemorização e consideração das acrescidas capacidades de memorização e computação
que os dispositivos artificiais de comunicação e de informação (Rodrigues, 2014) colocam ao dispor
das instituições e das organizações por estas produzidas. Contém aspetos dos paradigmas energético
e do inforgético superando-os, numa visão sistémica e mais ampla. Nesta comunicação apresentamos
uma síntese de aspetos de cada um dos paradigmas energético e inforgético estabelecemos um confronto
entre eles e, através de dez contributos propositivos, defendemos o paradigma inforgético-evolutivo.
Afastamo-nos do pensamento de Le Moigne ao defendemos o devir de um modelo autoreferencial, devir
esse que depende dos seguintes factores: da informação de ambiente recolhida pela Instituição vs organização da realidade externa; da informação interna; das representações do futuro que a organização
vai construindo, da comemorização; das experiências vividas pelos seus embaixadores, os membros
internos, quer pelos membros externos com quem estão ligados. A nossa aproximação ao conhecimento
da realidade da comunicação institucional é holística, construtivista, sistémica e dialética. Tal como
a matéria e energia são aspetos dialéticos de uma mesma realidade, assim também, a instituição e as
organizações que produz, as relações, as interações e as informações são aspetos dialéticos da mesma
realidade instituição-organização que se vai coconstruindo, quotidianamente, no território da comunicação interpessoal.
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NOME: SÓNIA

SILVA E MARTA BARBOSA

Comunicação Estratégica: Um Novo Caminho para as
Universidades Portuguesas

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Entre a década de 70 e de 90, o ensino superior português viveu um período de grande
progresso – Os anos 90 representaram um tempo de excelência para o ensino universitário português,
registando uma enorme procura de formação superior e um consequente crescimento dos estabelecimentos públicos, privados e politécnicos, que ofereciam os cursos tradicionais mas também novas áreas
de estudo. No início do século XXI, o contexto de expansão do ensino superior nacional foi alvo de
uma forte retração e instabilidade, que se prolonga até aos dias de hoje. A partir do final dos anos 90 o
número de candidatos ao ensino superior em Portugal começou a diminuir: a crescente redução da taxa
de natalidade em Portugal, a saturação de diplomados que se começou a fazer sentir no mercado nacional
e, principalmente, o aumento da propina cobrada pelo ingresso no ensino superior foram fatores condicionantes. Por outro lado, a proliferação de universidades públicas, privadas e institutos politécnicos,
ao longo dos anos 90, com a mesma oferta formativa , incrementou um aumento na concorrência direta
entre estas instituições. Com a regressão da economia nacional, as universidades viram reduzidos os
seus apoios financeiros e assistiram ao aumento das taxas de desemprego dos seus diplomados. Perante
um cenário de instabilidade, marcado pela concorrência por alunos e por financiamentos, as instituições de ensino superior portuguesas começam a tomar consciência da necessidade de se reformarem
(Ruão, 2005: 3) e a solução parecia estar na adoção de um modelo de gestão orientado para o mercado,
próximo do modelo empresarial. As atividades de promoção e os gabinetes de comunicação começaram,
então, a proliferar nas universidadesde forma a desenvolver uma vantagem competitiva baseada num
sistema de características únicas e, comunicá-las de uma maneira eficaz a todos os públicos envolvidos
(Carrillo e Ruão, 2005), conseguindo, alcançar os seus objetivos. Foi neste ambiente que se destacou
a relevância da Comunicação Estratégica, como o uso intencional de atividades comunicativas, por
parte de uma organização, para cumprir a sua missão, e para gerar significados. Pretendemos refletir em
torno das estratégias de comunicação adotadas pela Universidade do Minho, nomeadamente através da
implementação dos gabinetes de comunicação da Escola de Direito e do Instituto de Ciências Sociais.
O objetivo será o de perceber se, para além de uma adequação às exigências do mercado, as opções
estratégicas variam em função das áreas científicas que enquadram os gabinetes.
RESUMO:

_
NOME: VICTOR

MÁRCIO LAUS REIS GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

rede decisória comunicacional do Grupo Paquetá

RESUMO: Este trabalho apresenta uma aplicação do modelo teórico proposto na tese de doutorado do
autor, cujo objetivo é a compreensão da estratégia organizacional, um objeto consagrado de abordagens
econômicas e administrativas, em uma perspectiva comunicacional. A estratégia é discutida a partir
de elementos comunicacionais, a saber: a decisão, a identificação, a institucionalização, a mediação,
a cultura organizacional e a comunicação organizacional. A noção central do modelo, articulado com
base na teoria sistêmica de Niklas Luhmann e na abordagem discursiva de Eliseo Véron, é a rede decisória comunicacional, que é compreendida como um espaço de construção de sentidos, configurado
em processos de comunicação organizacional, em que as decisões, como efeitos de sentidos, se interconectam e se autorreforçam. Como uma condição estrutural para a existência dos sistemas organizacionais, a rede se constitui tanto no interior quanto no exterior desses sistemas. No interior, é formada
pelas comunicações/decisões que definem as fronteiras sistêmicas, e, no exterior, pelas comunicações/
decisões que estruturam os sistemas sociais e organizacionais com os quais as organizações interagem
ou, em outras palavras, aos quais elas se acoplam. O modelo é aplicado para a leitura/compreensão da
estratégia de uma organização brasileira, o Grupo Paquetá. A organização, que atua na industrialização
e na comercialização de calçados, possui aproximadamente 18.000 funcionários distribuídos em seis
unidades de negócio. Próximo de completar 70 anos de atuação, o Grupo promoveu uma renovação de
sua marca corporativa, em um contexto de mudança do seu modelo de gestão. Na leitura da estratégia
do Grupo Paquetá, foi possível reconstruir um fragmento da rede decisória comunicacional, estabelecendo relações entre decisões representadas em textos que circulam na organização. Esse fragmento
revelou a autorreferencialidade e a autofortificação das decisões na rede, assim como os paradoxos e
potenciais conflitos entre elas. Se, por um lado, as decisões se autorreforçam, em busca de confirmação
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e da redução da complexidade, elas também representam conflitos que parecem influenciar a identidade da organização, ou seja, a demarcação de suas fronteiras em relação ao ambiente. As apropriações
de termos técnicos, com ampla circulação no ambiente externo, revelaram a busca de legitimidade e a
mediação dos sentidos na rede decisória comunicacional do Grupo Paquetá. Nos limites do sistema organizacional, esses termos parecem assumir sentidos particulares ao contexto da organização. Podemos
perceber, dessa forma, a tensão entre sistema e ambiente, que é permanentemente monitorada, de
forma a garantir sua sustentação. Essa mesma tensão parece estar na origem de um paradoxo central no
âmbito da estratégia da organização, que é o conflito entre modernidade e tradição. A estratégia que
lemos, dessa forma, é a da busca permanente por modernizar suas práticas e sua imagem, sem perder
uma essência de simplicidade, disposição para o trabalho, alegria e entusiasmo, que está representada
na figura dos fundadores. No entanto, um olhar sobre as decisões que configuram a estratégia da organização parece indicar que, em alguns momentos, a modernidade não pode ou não consegue conviver
com a essência.

_
NOME: ANA

RAPOSO E NUNO DA SILVA JORGE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

processos de decisão na actividade de Relações Públicas

RESUMO: A

tomada de decisão é um conceito basilar quando se fala de processos de formulação estratégica, entendidos enquanto sendo constituídos por um conjunto articulado de escolhas intencionais que
são realizadas pelo indivíduo, tendo em vista atingir objetivos previamente definidos. Se, durante muito
tempo, a tomada de decisão não foi encarada como objeto de estudo independente, constitui-se hoje
como uma área de análise emergente, sendo a capacidade de tomada de decisão vista como uma competência do indivíduo, podendo este aprender e ser treinado para fazer as melhores escolhas em cada
situação (Harrison, 1987; Carroll e Johnson, 1990; Hammond et al., 1999; March, 1994). A decisão
pode ser tomada perante a certeza, incerteza, risco ou ambiguidade, sendo que uma boa decisão não
garante um bom resultado, apenas o melhor resultado expectável num determinado contexto. Existem
fatores que influenciam o resultado que são determinados por questões que dependem da sorte (Nutt,
1989; Carroll e Johnson, 1990; Hammond et al., 1999), mas que também dependem de múltiplos
fatores endógenos e exógenos e que envolvem incerteza e risco relativamente ao ambiente, da estrutura
da organização e da sua cultura, da características do indivíduo e da equipa e das particularidades dos
problemas em si, onde se procura a melhor resposta em cada momento (Luce e Raiffa, 1957; Osborne e
Rubinstein, 1994; Peréz, 2001). A racionalidade não deve ser enquadrada apenas dentro de um quadro
da lógica formal, pois a decisão é exterior aos quadros do formalismo em questão. Assim, defende-se
que a decisão não pode ser considerada do campo da demonstração, mas da argumentação do indivíduo
consigo mesmo. A sua opção remete para a ideia de preferência, considerando que existe um conjunto
de dimensões que formam a subjetividade do agente em interação e aumentam a incerteza. Neste
sentido, a distinção entre factos e valores torna-se fundamental para compreendermos as escolhas dos
indivíduos, fornecendo uma base para lidarmos com a incerteza. Por um lado, os elementos que são
considerados como indiscutíveis e que agem de forma coerciva sobre o indivíduo, condicionando a sua
escolha, por outro, os elementos que abrem o campo da escolha, posicionando uma decisão como a
preferível entre outras possíveis. O facto de compreendermos a tomada de decisão torna-nos melhores
agentes de decisão (Nutt, 1989). Neste sentido, este trabalho introduz a noção de factos e de valores
(Perelman & Olbrechtstyeca, 1958) na noção de tomada de decisão em Relações Públicas, permitindo
identificar as categorias de preferência que estão em jogo num determinado contexto e dotar os profissionais de comunicação estratégica com uma ferramenta de análise que os permita ser mais eficientes
nas suas decisões. A compreensão dos processos de tomada de decisão é fundamental para as Relações
Públicas no sentido em que permite agir de forma mais eficiente, compreendendo melhor seleção de
escolhas lógicas dos públicos, de uma entre várias hipóteses de ação, e antecipando o outcome de uma
determinada situação.

_
NOME: TERESA

RUÃO, ANA MELO, SARA BALONAS E MANUELA FELÍCIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

caso da Saúde Pública

Comunicação Estratégica para o desenvolvimento social: o

As sociedades parecem organizar-se em torno de sistemas organizacionais complexos, no
contexto dos quais a comunicação é um fator central. Porém, historicamente, a comunicação estratégica (entendida como a génese e disseminação de mensagens planeadas e com intencionalidade) tem-se
desenvolvido essencialmente no campo empresarial. E o alargamento da sua aplicação a outros domínios
RESUMO:
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é uma evidência mais empírica do que epistemológica. Saúde, justiça, estado ou religião são algumas das
áreas que convocam de forma crescente a comunicação, mas tal não tem merecido a devida atenção da
academia. Tratamos, por isso, neste trabalho o tema da Comunicação na Saúde. Este campo tem vindo
a desenvolver duas linhas de investigação: a primeira estuda a influência da comunicação no processo de
prestação de cuidados de saúde às populações; e a segunda analisa o uso da comunicação persuasiva na
promoção da saúde pública. Esta última linha (na qual, de resto, inserimos o nosso estudo) tem atraído
os especialistas em comunicação estratégica, que se dedicam à investigação do uso de campanhas de
comunicação para a prevenção do risco e a adoção de comportamentos saudáveis, ou à avaliação do uso
dos canais mediáticos para a disseminação de informação sobre saúde. Este desenvolvimento veio, aliás,
dar corpo a uma tendência social que reconhece a importância da comunicação em matéria de saúde.
A esse propósito, alguns autores (como Kreps & Maiback, 2008) referem-se ao crescente consumo e
empowerment dos cidadãos em matéria de comunicação na saúde, ao aumento da produção mediática
sobre o tema e ao desenvolvimento da comunicação estratégica, enquanto tendências que terão contribuído para revolucionar o moderno sistema de cuidados de saúde. Assim, propomo-nos analisar o papel
da comunicação estratégica na melhoria da qualidade de vida das sociedades, pelo reforço do bem-estar
através das intervenções em saúde pública. A Saúde Pública é um campo preocupado com a prevenção
da doença, prolongamento da vida e promoção da saúde através dos esforços organizados da sociedade.
E a comunicação pode ser um vetor estratégico para promover a mudança social e o desenvolvimento
da saúde nas sociedades. Uma conclusão que resulta de pressupostos comprovados de que a comunicação pode gerar notoriedade social para a importância da saúde pública, preparar os atores da saúde
para intervenções promocionais ou de risco, e empoderar os cidadãos para agir. Trata-se de reflexões
que fizeram emergir a nossa questão de pesquisa: haverá verdadeira consciência do impacto social que a
comunicação estratégica pode ter numa sociedade mais esclarecida, menos desigual e mais coesa? Para
ajudar a responder a esta questão, apresentaremos os resultados de um projeto de intervenção em saúde
pública, que tem vindo a ser desenvolvido pela Universidade do Minho e pela ARSNorte. ‘Comunicação
para a Saúde Pública: da teoria à prática’ constitui um programa de formação e consultoria que envolveu
os responsáveis pela comunicação das Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS da região Norte. E os
resultados apontam para a crescente consciência desses profissionais da necessidade de se capacitarem
para agir no universo da comunicação, num esforço de contribuição para o desenvolvimento social.

MODERAÇÃO: MARIANA PEREIRA
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NOME: CARMINDA

SILVESTRE E ELIZETE DE AZEVEDO KREUTZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

projeção da imagem do colaborador Boticário (e da marca)
mediada pelo site: o caso Brasil e Portugal

RESUMO: No contexto da sociedade em rede na qual vivemos hoje, o uso das redes de informação,
conectividade e interações têm vindo a diluir as fronteiras e os limites do universo empresarial. Temos
vindo a testemunhar uma comunicação cada vez mais especializada e novas formas de ser, de dizer e
de fazer, resultantes das mudanças tecnológicas e sociais. Neste quadro, no presente trabalho iremos
incidir a nossa atenção na Marca Boticário e analisar o seu site numa dimensão comparatista entre
Brasil e Portugal, explorando a comunicação a partir de uma análise semiótico-discursiva. Partindo dos
sites O Boticário (Brasil e Portugal), o corpus do presente trabalho será analisado a partir da Gramática
Sistémico-Funcional (Halliday, 1994) e da Semiótica Social (Kress e Van Leeuwen, 1996, 2006; Van
Leeuwen, 2005). A partir dos instrumentos analíticos da transitividade e de recursos no âmbito dos
significados interativos procuramos atingir os seguintes objetivos: (i) identificar e analisar estratégias
semiótico-discursivas usadas pela marca na forma como projeta o potencial colaborador; (ii) identificar
semelhanças e diferenças nos dois países; (iii) explicar elementos constitutivos da marca ao nível das
relações e estratégias relacionais usadas pela marca.

_
NOME: CIBELLI

MARIA PINHEIRO DE ALMEIDA

Relações Públicas e Comunicação: contributos para a construção de relações de confiança entre líderes e liderados.

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Nos últimos anos muitos estudos têm sido realizados sobre a comunicação dos líderes nas
organizações, e consequentemente suas relações com os liderados. Como a razão de ser das Relações

RESUMO:
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Públicas é promover os relacionamentos com os públicos, buscando a compreensão mútua e a conquista
de credibilidade (França, 2006), entende-se que tais práticas poderão favorecer um clima de confiança
nos relacionamentos internos da organização. É nesta linha de entendimento que o conceito das Relações Públicas se apresenta como, inicialmente, o conjunto de meios utilizados pela empresa para criar
um clima de confiança junto ao seu pessoal, junto aos grupos com os quais se acham ligados e, comumente, junto ao público em geral, tendo em vista proteger sua atividade e favorecer seu desenvolvimento (Louis Salleron, 1951). Para José Cabrero e Mário Cabrero (2001) as Relações Públicas internas
buscam conquistar a credibilidade e confiança das pessoas e da própria organização, visando potenciar
suas atitudes e ações. Portanto, as atividades promovidas pelas Relações Públicas podem desempenhar
um papel fundamental na construção dessas relações de confiança, “siendo justamente las relaciones
públicas la estratégia concreta que permite lograr esta confianza” (Boiry, 1998:37). Assim sendo, o
propósito deste artigo direciona-se nesse sentido, estudar sobre os contributos das Relações Públicas e
Comunicação para construção da confiança no relacionamento entre líderes e liderados. Partindo de uma
revisão bibliográfica do tema, busca-se entender a relação existente entre Comunicação e Confiança, em
seguida caracterizar estratégias de Relações Públicas que podem contribuir para o fortalecimento dos
relacionamentos internos. A pertinência deste tema apresenta-se à medida que se percebe a importância
da Comunicação Organizacional, mais especificamente da Comunicação da Liderança, na construção de
relações de confiança, que poderão ser fundamentadas e desenvolvidas através das políticas e práticas
de Relações Públicas.

_
NOME: LILIANA

OLIVEIRA E ANABELA CARVALHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

participação pública na ciência como estratégia das universidades para promover uma cidadania científica
RESUMO: A

participação dos cidadãos tem sido cada vez mais reconhecida na literatura como desejável
para superar os desafios sociais e ambientais que a humanidade enfrenta (e.g. Callon, 1999; Delgado,
Kjølberg & Wickson, 2011; Einsiedel, 2008; Irwin, 2006; Phillips, Carvalho & Doyle, 2012; Rowe,
Rawsthorne, Scarpello & Dainty, 2010; Stirling, 2006; Wynne, 2006). Como importantes atores na
produção de conhecimento científico, as instituições de ensino superior (IES) têm uma obrigação acrescida na promoção de uma comunicação que incremente o envolvimento dos cidadãos na ciência como
pré-requisito para uma cidadania científica (Mejlgaard, 2009). No entanto, estudos sobre a forma como
se envolvem os vários atores do universo académico nas atividades de comunicação pública de ciência,
o papel dos diferentes agentes sociais nesse envolvimento e as dinâmicas institucionais nestes processos
são relativamente escassos (Ashwell, 2012; Chilvers, 2012; Holdsworth & Quinn, 2010), particularmente no caso de universidades e no espaço ibérico. Com base numa análise documental, em entrevistas
a cientistas e a profissionais de comunicação, questionários e grupos focais a cidadãos, são examinadas
as práticas e as estratégias de comunicação de instituições de ensino superior portuguesas e espanholas
que dão suporte ao seu relacionamento com os cidadãos e analisadas as perceções dos públicos em
relação a essa atuação. Pretende-se perceber como podem as IES estimular o interesse da sociedade pela
ciência e, consequentemente, promover um maior envolvimento público nessas questões. Procura-se
também refletir sobre o tipo de intervenção desejada por parte da comunidade científica e dos seus
departamentos de comunicação na prossecução desse objetivo, para além do trabalho desenvolvido ao
nível da legitimação social da ciência e da institucional, na captação de novos alunos, na divulgação
dos resultados da investigação, e na disseminação do conhecimento. Uma análise preliminar sugere
que a política da instituição relacionada com a sua estratégia de comunicação de ciência e os recursos
alavancados para essa área tem um impacto significativo na forma como os cientistas e os profissionais
de comunicação atuam a esse nível. Parte dos constrangimentos sentidos pela comunidade científica na
sua ação neste campo provem da falta de recursos (humanos, financeiros, temporais…) e de um apoio
estrutural na conceção de iniciativas que incrementem uma participação mais intensa e dialógica com
os cidadãos. Os profissionais de comunicação tendem a apresentar pouca iniciativa na organização
deste tipo de atividades, atuando na maior parte das vezes como suporte logístico na organização dessas
ações e como meros mediadores entre a comunidade científica e os media. Os cidadãos deparam-se
com a falta de mecanismos que facilitem um relacionamento mais próximo com estas instituições e os
cientistas e com algum desinteresse por parte destes agentes em envolve-los na discussão e nas decisões
relacionadas com temas científicos, identificando alguma incompetência nos cientistas na comunicação
do seu trabalho.
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NOME: LUIZ

PAULO MAIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O impacto da participação de uma personalidade pública nos projetos

de captação de recursos de uma organização beneficente: o caso do Hospital Pequeno Princípe

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o envolvimento das Relações Públicas através da imagem
de uma personalidade pública – no caso do estudo o atleta do século, o Rei Pelé – para a captação de
recursos de uma organização beneficente. A instituição estudada é o Complexo Pequeno Príncipe, que
oferece sua estrutura como apoio para a campanha planejada, visando atender as necessidades da instituição filantrópica , que carece atualmente de recursos públicos para sua manutenção e desenvolvimento
para a cura de doenças complexas da criança e do adolescente. A metodologia adotada para a elaboração
do trabalho abrange a observação participante, pesquisa documental e levantamento bibliográfico, que
contribuíram para a formulação do diagnóstico e da proposta do tema apresentado. Assumimos a hipótese da possibilidade das Relações Públicas contribuírem, através de suas teorias e técnicas, para o
desenvolvimento da causa através do engajamento a causas sociais. O papel da comunicação hoje, em
qualquer organização, é de fundamental importância no desenvolvimento das mesmas. Sem esse serviço
torna-se mais difícil mostrar ao seu público suas estratégias e ideias. As Relações Públicas entram nesse
aspecto para orientar e auxiliar que as ações e planejamentos idealizados previamente se realizem com
sucesso. Este projeto visa mostrar como a atuação das Relações Públicas é parte fundamental como
ferramenta estratégica no atual cenário concorrido em que as organizações atuam hoje. O projeto social
que será abordado irá demonstrar que pode ter sucesso se aplicado e gerido por profissionais que saibam
aplicar da forma mais correta. A atuação do Hospital Pequeno Príncipe em trazer o ex-jogador Pelé
evidencia-se como uma estratégia de trazer um ícone esportivo para ser a imagem principal de todo um
projeto pode se tornar um exemplo de sucesso para futuras campanhas que envolvam o mesmo propósito. A correta utilização de uma campanha de captação de recursos , além de transformar a campanha
idealizada, pode trazer a adição de público externo e da opinião público favorável, se bem realizada.
O diálogo com qualquer que seja seu público, em casos como esse se mostra necessário para se gerar a
repercussão e comoção que se espera, tanto por parte da imprensa quanto por patrocinadores e clientes.
O público espera sempre ser bem tratado e se assim for, pode gerar novos voluntários, patrocínios e
doações. Deste modo o projeto irá analisar todas as formas com que essa campanha foi desenvolvida
desde o seu começo até agora.

_
NOME: ALEXANDRA

LEANDRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Como comunicam as empresas a sua Responsabilidade
Social? – Uma análise de relatórios de responsabilidade social”
RESUMO: A

responsabilidade social é um conjunto de políticas e práticas que uma empresa adopta voluntariamente tendo em vista o cumprimento harmonioso das necessidades das suas diversas partes interessadas (stakeholders), sem que o seu objectivo natural de geração de lucro seja anulado (CE, 2001).
Com o ponto de vista da comunicação estratégica e organizacional, este estudo pretende compreender
quais as escolhas que as empresas tomam ao comunicar sobre a sua responsabilidade social, especificamente, nos seus relatórios de responsabilidade social ou sustentabilidade. Os relatórios não-financeiros
ou sociais têm vindo a afirmar-se como uma acção comunicativa institucional por parte das empresas
socialmente responsáveis que reflecte as áreas da responsabilidade social em que as empresas apostam.
São a plataforma ideal para a construção de uma narrativa que suporte os esforços efectivos de investimento nas várias ‘frentes’ da responsabilidade social. São, também, a ferramenta mais formal de
comunicação sobre responsabilidade social, que pretende esclarecer quer os stakeholders internos como
externos. As unidades de análise são relatórios de empresas socialmente responsáveis. Com o suporte
teórico da comunicação organizacional, nomeadamente, dos avanços na literatura sobre discurso organizacional, assim como da responsabilidade social e dos mais recentes estudos sobre corporate reporting, este trabalho consiste num esforço de compreensão do fenómeno da responsabilidade social nas
empresas, pelo ponto de vista da comunicação organizacional.
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MODERAÇÃO: RITA FIGUEIRAS

PAINEL 1 – SALA 11 – 13/11 . 8H30

NOME: PAULA

O

DO ESPIRITO SANTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Filiados

partidários e estratégias de comunicação política

Os partidos e filiados partidários constituem um campo de investigação cujo envolvimento
e estratégias são importantes como base para a compreensão do papel e dinamização dos partidos nas
sociedades democráticas contemporâneas. Este estudo baseia-se num projecto que envolve diversos
países europeus e procura, numa perspectiva, comparada, identificar as bases essenciais de construção e
renovação das identidades partidárias. A questão de fundo procura equacionar a mutidimensionalidade
da comunicação política partidária, a manutenção e a inovação da comunicação política nesta instituição tradicional, que são os partidos. Ou seja: entre a tradição e a inovação partidária, que balanço e
que funcionalidade estratégica? A metodologia empregue baseia-se em sondagens aos filiados desenvolvidas nos últimos três anos, em Portugal e em perspectiva comparada.
RESUMO:

_
NOME: NUNO

DA SILVA JORGE

A evolução do comício em Portugal: o que mudou para a
comunicação estratégica na política?

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

O comício é um evento no qual os partidos políticos expressam a sua identidade. É um
momento festivo onde a comunidade partidária celebra os valores que lhe são fundadores e o futuro que
idealiza. O comício é um espaço de comunicação na política, no entanto, com as alterações do ecossistema mediático, os comícios dos primórdios da democracia portuguesa não são os mesmos que encontramos hoje. Os comícios sofreram alterações profundas desde 1974 até à nossa contemporaneidade.
Desde a tomada da rua enquanto afirmação política do período pós-revolucionário, passando pela sua
utilização como espectáculos mediáticos, até ao aparecimento de novos formatos de comício, o evento
tem-se adaptado e sobrevivido enquanto acção de comunicação política. No âmbito da comunicação
estratégica, este trabalho aborda a evolução do comício enquanto evento político e o uso contemporâneo que lhe é dado por parte dos partidos políticos em Portugal. Apresenta um estudo qualitativo
sobre a evolução do comício em Portugal e sobre o uso que lhe é dado por parte dos partidos políticos,
contribuindo assim para a melhor compreensão do fenómeno.
RESUMO:

_
NOME: JOANA

MARQUES DOS REIS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Uma campanha sem Medo: O material de propaganda de
Humberto Delgado nas eleições presidenciais
RESUMO: Esta apresentação centra-se na campanha eleitoral de Humberto Delgado à Presidência da
República em 1958, com enfoque na forma como foi construída a campanha. Nas largas décadas em que
Portugal viveu sob o signo do Estado Novo, entre 1933 e 1974, o regime nunca deixou de realizar eleições – mesmo com os resultados controlados, de modo a garantir sempre a vitória do candidato apoiado
pelo regime ou a lista apresentada pelo partido único, a União Nacional. Realizar eleições constituía,
a nível interno, uma forma de legitimar o poder do Governo e, a nível externo, servia igualmente o
propósito de uma falsa aparência de liberdade, dando a ilusão de que os cidadãos podiam escolher livremente. Todavia, os actos eleitorais em si mesmos e toda a sua envolvente ficaram marcados por fortes
contingências em matéria de liberdades e de exercício dos direitos cívicos e políticos dos cidadãos, a par
das múltiplas restrições impostas pela censura aos meios de comunicação social. Uma realidade especialmente evidenciada na campanha para as eleições presidenciais de 1958 em Portugal, protagonizada
por Humberto Delgado, que acabou por alcançar honras de fenómeno, que fez tremer o regime e teve
repercussões que acabaram por se estender por vários anos. Humberto Delgado apresentou-se como
candidato independente, reunindo apoios de toda a oposição e até de muitos monárquicos e anunciou
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o facto inédito de não desistir da ida às urnas. A 10 de Maio de 1958, numa conferência no café Chave
de Ouro, carimbou o seu nome na história do país com a frase do “Obviamente demito-o”, referindo-se
ao que faria a Salazar se ganhasse as eleições, numa resposta a uma pergunta de um jornalista estrangeiro. Nos temas abordados durante a campanha, Humberto Delgado incluiu um novo destino político
para o país, com eleições livres, o fim da censura, a libertação dos presos políticos e o respeito pelas
liberdades e direitos fundamentais. Humberto Delgado e a campanha por ele protagonizada em 1958,
que se revelou um sucesso em termos de adesão popular, constituíram a maior ameaça ao Estado Novo
nos mais de quarenta anos em que o regime vigorou em Portugal. O General foi recebido com euforia em
várias regiões do país e tornou-se uma espécie de símbolo de resistência ao regime. Delgado inaugurou
um novo estilo de aproximação às pessoas e de afronta ao regime, que atingiu proporções que Salazar
e os seus colaboradores talvez nunca tivessem julgado possível, não obstante o carácter rudimentar de
que se revestiam as campanhas eleitorais dos anos 50 a nível internacional, mas de forma mais exacerbada em Portugal. Nesse sentido, assume especial pertinência no âmbito dos estudos sobre comunicação política, um estudo aprofundado sobre o material da campanha eleitoral de Humberto Delgado,
que será o corpus de análise desta apresentação. O que se comunicava, como se comunicava, quais os
suportes utilizados e em que tipo de comunicação se baseou a campanha, são algumas das questões a
que se pretende dar resposta nesta apresentação.

MODERAÇÃO: JOÃO CARLOS CORREIA
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NOME: JANNA

JOCELI C. DE OMENA E JORGE MARTINS ROSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: 15

de Março: (de novo!) Estudos dos protestos na web e redes sociais.

RESUMO: A

Internet, em especial por intermédio das redes sociais, tem cada vez mais desempenhado um
papel como meio de organização, divulgação e exposição das mobilizações sociais ao redor do mundo.
Tem igualmente sido alvo de interesse em estudos científicos nas ciências sociais, embora a maior destes
adote abordagens fundamentadas em práticas tradicionais. No Brasil, os protestos de junho de 2013
geraram, de certa forma, uma mudança de postura em massa por parte dos brasileiros perante a participação política. Dois anos após as manifestações que marcaram a história do país, os brasileiros foram
novamente para as ruas (nos dias 15 de março e 12 de abril de 2015) descontentes com a gestão presidencial de Dilma Russeff, com os escândalos de corrupção e com o baixo crescimento económico. Neste
contexto, propomos um estudo experimental a partir dos métodos digitais procurando compreender o
15 de Março a partir da análise de hashtags no twitter, de co-links e, ainda, de páginas no Facebook
– confrontando as páginas de mobilização direta dos protestos com outras que atuem indiretamente
nestes movimentos sociais, e também uma de teor mais cômico. Para melhor compreender a dinâmica
do 15 de Março nas redes sociais e na web, adotaremos ferramentas imbuidas da linguagem dos media,
como o Netvizz, o Gephi, o Topsy e o IssueCrawler. Pretendemos assim, analisar as possíveis interações
entre os grupos de influência e os principais tópicos de discussão.

_
NOME: MÁRCIO

SIMEONE HENRIQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Lisboa

em foco: a vigilância civil sobre as políticas públicas urbanas

RESUMO: Assumem

grande destaque nos atuais contextos democráticos as iniciativas da sociedade civil
para exercer monitorização e vigilância sobre as instâncias governamentais, nos seus mais variados
aspectos. As formas de supervisão têm sido incrementadas com as possibilidades oferecidas pela internet
e pelas mídias sociais digitais, que facilitam a coleta, organização e recuperação de informações, a articulação em rede – onde vários atores podem cooperar com a observação pretendida – e de difusão e circulação das informações, dos debates e das denúncias. Com isso formam-se redes de vigilância menos ou
mais organizadas (ou observatórios), que tomam para si a tarefa de acompanhar determinadas causas,
registrar sua evolução e denunciar ações e situações que considerem relevantes. A capacidade da sociedade civil de acompanhar e supervisionar as políticas públicas e os atos de governação é um elemento de
grande relevância para a efetivação da accountability e, por conseguinte, do sistema democrático. Essas
redes são formas importantes de intervenção no processo de comunicação pública e suas funções vão
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além da simples observação e da organização de recursos informacionais, ao buscar exercer influência
nas discussões públicas correntes. A gestão das cidades é, na atualidade, uma complexa composição de
políticas públicas que se entrecruzam nos territórios urbanos. Num contexto em que essa gestão se abre
à participação dos cidadãos e a rede de comunicação pública se expande, a cidade reivindica atenção:
um olhar atento e crítico às suas mais diversas questões, a geração e compartilhamento de conhecimentos e o escrutínio das ações de seus governantes. O artigo apresenta resultados parciais de pesquisa
realizada na cidade de Lisboa, Portugal, que buscou identificar algumas dessas instâncias de vigilância
civil sobre as suas políticas urbanas, verificando suas estruturas, tipos de atuação e as possibilidades e
limites de articulação, de influência e de demanda por responsividade dos agentes públicos. Aborda um
estudo de caso específico, do Fórum Cidadania LX, constituído no ambiente virtual (por meio de blogue
e de página e comunidade no Facebook) onde grupos de cidadãos apresentam e discutem questões
urbanas, promovem eventos e organizam petições públicas. A pesquisa qualitativa constou de análise
das publicações do Fórum em meio digital, coleta de materiais nos meios de comunicação referentes à
sua atuação, entrevistas com membros do grupo e dados coletados por meio de entrevistas e de documentos públicos das autarquias locais. Dessa forma são evidenciados aspectos proeminentes acerca do
relacionamento dessa instância com outros grupos e movimentos da sociedade civil, com os media e
com o poder público local e são apontadas algumas questões acerca das contradições e dos principais
dilemas que cercam essa atuação.

_
NOME: JOSÉ

CARLOS SALES DOS SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Conteúdos

Informacionais Públicos E Dispositivos De Interatividade Em Sites Políticos: Uma Proposta Metodológica

RESUMO: Analisa

como os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA condicionam a participação política, a partir dos dispositivos de interatividade disponíveis nos sites destes parlamentares,
para a consecução de informação pública em rede. Os objetivos da investigação procuraram perfilar os
websites dos deputados registrados no sítio institucional da ALBA; identificar os instrumentos com
potenciais interativos e descrever as simulações direcionadas aos dispositivos de interatividade identificados nestes sítios para a consecução de conteúdos informacionais públicos. O método de procedimento assentou no monográfico (estudo de caso). Como pesquisa descritiva, o investigador procurou
descrever as características dos websites dos deputados (população ou fenômeno), incluindo na seção
metodológica as técnicas e instrumentos de coleta de dados (observação, entrevistas e formulário de
pesquisa). A conclusão indica que a disponibilidade pública de sites políticos não garante a efetividade
do processo de interlocução entre políticos e cidadãos.
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NOME: PEDRO

MODERAÇÃO: MÁRCIO SIMEONE

PINTO DE OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Na

mídia e na política: o comunicador-político no Brasil

Pesquisa de orientação pragmatista, na abordagem relacional da comunicação, analisamos
um tipo de personalidade pública que atua hoje na política e na mídia do Brasil em interação com o
público: o comunicador-político – categoria que define aquele personagem que atua na apresentação
de programas populares na televisão ou no rádio simultaneamente ao exercício do seu mandato eletivo.
O comunicador-político ocorre em todos os estados brasileiros e sua presença vem aumentando a cada
eleição. O trabalho parte de um estudo de caso de um comunicador-político em ação na televisão
de Cuiabá, Mato Grosso. Destacamos nos achados da pesquisa um discurso que aciona preconceitos
homofóbicos; a mistura do político e o religioso e a estratégia comunicativa de sustentação de valores
conservadores da sociedade. A análise trabalha com conceitos operadores da fenomenologia social de
Schutz, tipificação e relevância, e performance, de Goffman. Palavras-chave: Comunicação e Política.
Televisão. Tipificação e relevância. Performance.Eleições brasileiras

RESUMO:
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NOME: FILIPA

SUBTIL

As Guerras Mundiais e as mutações na teoria social da
comunicação e dos media

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Se

a guerra é a continuação da política por outros meios, então certamente que nela a comunicação, em sentido lato, esteve sempre presente e desempenhou um papel central. As guerras não implicam
apenas a violência, mas também a persuasão, a contra-informação, o convencimento e o combate ideológico. Nas guerras modernas, os media têm sido um elemento fundamental para mobilizar nações
moldadas por dinâmicas de desenraizamento e desterritorialização com vista a um esforço conjunto de
apoio popular à acção bélica do Estado. Este artigo incide nas transformações que a própria teoria e
investigação em comunicação e media sofreram no período entre as duas Guerras Mundiais do século
XX. Trata-se de um contexto histórico decisivo para compreender como a institucionalização do campo
da comunicação num país central como os EUA ocorreu em condições sociais e políticas que contribuíram para o seu perfil epistemológico, posições teóricas e para a configuração do poder no próprio
sistema científico universitário, cujas repercussões continuam a fazer-se sentir de diversas e complexas
formas.

_
NOME: ADALBERTO

ANTÓNIO DE CASTRO PIMENTA FERNANDES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Biopolítica da Linguagem do Outro

A biopolítica, como forma moderna de governo (Agamben,1995) que tem “como objecto e
como objectivo a vida” (Foucault,2005[1976]:303) visto que apenas pode governar os vivos, gere os
sujeitos discursivamente, e discursivamente direcciona os fluxos de biopoder. O diagnóstico de Estado
Vegetativo (EV) é uma expressão problemática desta gestão. As notícias online portuguesas sobre dois
casos internacionais de EV, da norte-americana Schiavo e da italiana Englaro, realizam interpretações
biopolíticas sobre a intervenção dos tribunais e dos executivos na suspensão ou manutenção da vida
destas doentes. As notícias, discursivamente, elidem a fonte da problemática biopolítica – o EV –, os
seus familiares e médicos, ‘esquecendo’ as estratégias biopolíticas destes actores não institucionais,
reforçando o seu biopoder sobre o EV. A incapacidade de identificar biopoderes institucionalmente
menos exuberantes mina a capacidade de estarmos eticamente à altura do apelo à responsabilidade
da alteridade. A radicalidade deste apelo acentua-se no EV, totalmente disponível á minha violência
(Levinas, 1961). O confronto com a alteridade dá-se sempre num plano biopolítico em que a vida
do Outro é a possibilidade da governação (a não-decisão é já uma decisão com efeitos notórios), e
da exclusão do campo biopolítico, justificando a sua existência. A exclusão efectua-se no EV quando
os seus movimentos são, na decisão de diagnóstico, desqualificados discursivamente como não-voluntários, visto que a voluntariedade é definida, biopoliticamente, dentro de critérios médico-legais
histórica e culturalmente situados. Contudo, a não desqualificação desses gestos, devido à “limitação
biológica” (Multi-Society Task Force on Persistent Vegetative State,1994) que nos impede de aferirmos,
sem qualquer erro, a consciência de um outro sujeito, tornaria o EV uma resistência inaudita à lógica
biopolítica de manutenção da vida, porque ele disporia, virtualmente, da potência constituinte de todos
os sentidos (consciente, inconsciente, conscientemente inconsciente, inconscientemente consciente).
Ainda, o acto de desqualificação, por ser discursivo, expõe a inexistência de um sentido imutável que
persistisse sem linguagem (Derrida,1976), tornando o EV um campo polissémico de disputa irredutível
dos seus sentidos pela Igreja, advogados, médicos, familiares, políticos, jornalistas, académicos, etc.
A polissemia sobre o Outro deve tanto à sua infinitude, que eu não posso totalizar, como ao dispositivo
da linguagem que é uma repetição sistémica (Saussure) de singularidades dos jogos de linguagem (Wittgenstein,1953). O Outro e a linguagem, impensáveis separadamente – o animal aristotélico com logos
visa sempre uma resposta (Lacan,1966) – é um problema de ‘desqualificação biopolítica discursiva’ que
violenta o Outro na hermenêutica dos significados, que lhe conferem ou diluem protecções biopolíticas.
A vegetabilidade deixa de ser somente um problema clínico do doente para nos colocar em causa porque
desqualificamos, no diagnóstico, aquele que com mais certezas o poderia confirmar. A linguagem do
Outro não poderá ser desqualificada sob pena de desqualificar a desqualificação (como poderia ele
qualificar posteriormente, nesse silêncio, a minha desqualificação?), anulação impossível, mostrando
que a anulação do Outro é o suicídio do anulador. A Biopolítica é a gestão da sua eminente destruição
na paralogia da alteridade polissémica (onde o biopoder discursivo irradia em fluxos interpretativos
ingovernáveis) e no silêncio do Outro (onde perde as coordenadas políticas).
RESUMO:
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NOME: ANTÓNIO

JOSÉ LOPES FERREIRA

A participação da Marinha Grande no 18 de Janeiro de
1934: representações na imprensa regional e local de Leiria

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Em 18 de janeiro de 1934 eclodiu em várias localidade de Portugal, nomeadamente na então
vila da Marinha Grande, hoje cidade com cerca de 40 mil habitantes, um movimento insurrecional
que pretendia derrubar o Estado Novo e, dessa forma, abolir a legislação que pretendia condicionar o
sindicalismo livre, consagrado na Constituição de 1933, aprovada através de plebiscito. A ação revolucionária do operariado português, intentada fundamentalmente por anarco-sindicalistas e comunistas,
unidos numa Frente Única, foi «esmagada» por Salazar, sem grandes dificuldades. O ditador que liderou
Portugal com «mão-de-ferro» até 1968, aproveitou a oportunidade para usar habilmente a imprensa
escrita e, assim, passar a mensagem ao povo que mais lhe interessava, ou seja, permitiu que os jornais
de referência à época publicassem fundamentalmente as ações que contribuíram para desestabilizar a
ordem pública, designadamente atentados bombistas, cortes de linhas férreas e interrupção de energia
elétrica. Se por um lado o novo regime autoritário utilizou engenhosamente a comunicação, em contraponto esta foi a principal falha dos revoltosos que conceberam e promoveram a ação insurrecional, uma
das mais duras derrotas do movimento operário português. Oito décadas após o 18 de janeiro de 1934
na Marinha Grande, continua muito por esclarecer. Esta tese visa observar as representações do movimento insurrecional na imprensa regional e local do distrito de Leiria, verificando-se de que forma o
conteúdo político da ação foi plasmado no papel, desde logo entre a ditadura e a democracia, presumindo-se que existem diferenças significativas, devido à presença permanente do censor durante os anos
em que perdurou em Portugal o Estado Novo. Há ainda a ter em conta a dimensão como a efeméride foi
comemorada e as apropriações que foram sendo feitas ao longo dos anos, designadamente pelo Partido
Comunista Português, ou melhor, pelos seus dirigentes, bem como as controvérsias que daí resultaram.

_
NOME: FRANCISCO

JADSON SILVA MAIA E SEBASTIÃO GUILHERME ALBANO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Rizoma e comunicação: A compreensão das multiplicidades
como estratégia da práxis política contemporânea
RESUMO: Neste trabalho busca-se compreender as especificidades da comunicação em rede e a lógica
de articulação das insurgências sociais no contemporâneo sob à luz do rizoma, conceito cunhado por
Félix Guattari e Gilles Deleuze, e da multidão como pregam Michael Hardt e Antonio Negri. Para
tanto, levanta-se os processos e as práticas dos corpos políticos, chegando a linhas e estratégias comuns
de operação. Mesmo atuando em meio a tantas especificidades, é possível traçar uma comunicação
contínua e rizomática que percorre tanto os corpos inscritos na democracia institucionalizada, como
o movimento-partido espanhol Podemos e a coalização grega de esquerda radical Syriza, quanto os
coletivos autônomos, como o Movimento Passe Livre, que luta pelo transporte público gratuito e de
qualidade para todos, e a iniciativa de mídia livre Mídia NINJA, disposta a compreender os movimentos
sociais. O aditivo constituinte deste modelo de comunicação em rede parece ser a noção de desejo de
radicalização da democracia, pensada no viés de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, capaz de dar suporte
não só a imbricação em fluxo da paisagem política e da iniciativa de mídia livre em questão, mas de
abrigar uma luta global estratégica e comum.

_
NOME: MARIA

JOSÉ FERREIRA LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Punhos

de renda em tempos de raiva: um exemplo de sátira
política no jornalismo impresso

Numa actualidade marcada pelo caso Charlie Hebdo, impõe-se o debate sobre a função e o
tom do humor de temática política: deve o texto humorístico – e a caricatura – assumir um objectivo
RESUMO:
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radical de mudança, servido por uma expressão por vezes ofensiva; ou apenas criticar, com alguma
moderação, o status quo político e chamar a atenção para valores e pontos de vista dominantes na sociedade (Tsakona and Popa 2011)? As “Cartas abertas do Comendador Marques de Correia”, publicadas
no semanário Expresso, parecem exemplificar a sátira de “punhos de renda”, mais de tradição queirosiana que camiliana, que explora o contexto político português actual, projectando-o no continuum
histórico e cultural tanto nacional como externo. Para tal, o heteronímico Comendador, partindo da
sua própria incongruência humorística, utiliza vários recursos, assentes, desde logo, numa cultura vasta
e num ponto de vista peculiar. Entre outros, destaca-se a paródia de textos de autores consagrados,
como Gil Vicente, no que acompanha uma tradição de origens milenares; inclui também caricaturas
ilustrativas do texto. Esta comunicação propõe-se analisar um corpus de “Cartas abertas do Comendador Marques de Correia”, circunscrito ao ano 2015 (à volta, sobretudo, da temática do build-up das
eleições legislativas), para explorar as várias técnicas de humor político utilizadas. Em última instância,
sublinha-se a efectividade deste tipo de humor, apesar de algo circunscrito em termos de público-alvo.

_
NOME: CARLA

MONTUORI FERNANDES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

escândalo político-midiático da Petrobras e a imagem da
candidata Dilma Rousseff (PT) nas eleições presidenciais de 2014

RESUMO: A

campanha eleitoral para escolha do presidente do Brasil, no ano de 2014, reproduziu uma
das conjunturas eleitorais mais turbulentas, desde o período de redemocratização, após 21 anos de
ditadura militar (1964-1985). A campanha pela reeleição da Presidente Dilma Rousseff (PT), em um
cenário de crise política, inflamou o discurso da oposição e da opinião pública em torno de mudanças.
As manifestações sociais que ocorreram em junho de 2013, alavancadas inicialmente para questionar o
aumento das passagens de transporte público em diversos estados brasileiros, ganharam adesão nacional,
com reivindicações populares que passaram a aclamar por melhorias nas prestações dos serviços públicos
e se estenderam à cobrança de ética na política. Diante das inúmeras ondas de protestos, no final do
mês de junho de 2013, a popularidade da Presidente Dilma Rousseff (PT) despencou de 57% para 30%,
com aumento da reprovação do governo de 9% para 25% dos entrevistados . Aliado ao fato de que a
disputa política, segundo esclarece Gomes (2004), transformou-se em um espaço de competição pela
produção e imposição de uma percepção de imagem pública positiva dos atores políticos, a reeleição da
candidata Dilma já indicava infortúnios um ano antes da corrida presidencial. A par dos desajustes, um
escândalo político-midiático agitava o cenário eleitoral já durante a campanha. Denúncias de desvios
de verbas, fraudes e transações ilícitas envolviam a Empresa Brasileira de Petróleo (Petrobras), uma das
maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. Entre os citados no escândalo, estavam os executivos
de alto escalão do Governo Federal, políticos e partidos da base governista da presidente Dilma Rousseff (PT). Ao ocupar o cargo mais alto do poder executivo, as denúncias recaíam sobre o governo Dilma,
com probabilidade de impactar a imagem da candidata à reeleição. Thompson esclarece (2002) que os
acontecimentos representados pela mídia sob a forma de escândalos midiáticos geralmente se mostram
avassaladores para os indivíduos que se encontram no centro do evento, sobretudo pelo tempo e energia
despendidos para administrar um processo que, por vezes, se mostra incontrolável. O escândalo midiático veiculado durante o período de campanha eleitoral tornava a possibilidade de reeleição de Dilma
Rousseff (PT) no primeiro turno mais distante a cada nova pesquisa. A cobertura do escândalo ganhou
extensa visibilidade nos veículos de comunicação do país, que atuaram como verdadeiros porta-vozes
do embate político. Nesse sentido, entender como se efetivou a cobertura do escândalo da Petrobras no
Jornal Nacional, telejornal de maior alcance e repercussão nacional, durante o período da campanha
presidencial, é o objetivo deste estudo, que pretende responder como foi representada a imagem da
Presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) nas reportagens que retrataram a temática.
O referencial teórico do enquadramento da mídia será utilizado como aporte para a interpretação das
reportagens.
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NOME: KEILA

CRISTINA GONÇALVES ROSA E TIAGO QUIROGA FAUSTO NETO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As Redes Sociais como agente de fermentação das manifestações sociais: é possível?
RESUMO: O mundo vivencia atualmente uma série de grandes manifestações sociais. Ruas e praças
públicas, mais uma vez, transformam-se em palco de protestos. Neste sentido, não há novidade, pois
manifestações são fenômenos inerentes à história ocidental. No entanto, manifestações populares em
países como, Tunísia (Primavera Árabe, 2011), E.U.A. (Occupy Wall Street, 2011), Espanha (15M,
2011), Portugal (15 de setembro, 2012), Canadá (Primavera Érable, 2012), China (Revolução dos
guarda-chuvas, 2014), entre outros, têm sido destaques na mídia internacional. As causas são distintas,
porém há algumas características em comum, dentre elas, o uso das ferramentas de comunicação conectadas à internet, designadamente, os sites de redes sociais. Esses mesmos fenômenos tornam-se ainda
mais relevantes quando se percebe que as lógicas de produção da informação, antes sob controle de
grandes empresas de comunicação, proprietárias de TVs, revistas e jornais, agora, graças a rede digital,
deslocam-se lentamente para novos protagonismos. Trata-se, pois, da divisão de um poder comunicacional significativo e singular na história dos movimentos sociais. Diante disso, emerge a proposta
deste trabalho que dar-se-á de forma ensaística sobre a problemática da comunicação em rede no caso
concreto das Jornadas de Junho no Brasil. A discussão partirá da hipótese de que as manifestações,
desencadeadas em junho de 2013, a partir da cidade de São Paulo, permitiram uma nova experiência
política para uma multidão incentivada pelas (inter)relações estabelecidas nas redes sociais na internet,
protagonizada por um movimento social e materializada no espaço público habermasiano. Seguindo
nesta esteira, algumas perguntas se formam em torno da problemática. Por exemplo: pela ampla visibilidade das demandas sociais, antes neutralizadas pelo aparato midiático tradicional, as redes sociais hoje,
por meio da internet, permitem formas de organização que dão aos movimentos sociais maior poder
reivindicatório? As redes sociais na internet desempenharam papel de “agente de fermentação” dos
movimentos sociais, consequentemente de outros atores políticos, de forma que sua agenda tornou-se
pública, a ponto de transforma-las em fenômeno social histórico? Para enfrentar as questões levantadas,
o trabalho se debruçará sobre um caso concreto: as Jornadas de Junho, marcadamente no período das
manifestações ocorridas entre 6 e 21 de junho de 2013 na capital paulista. Os atores sociais selecionados para a análise serão o Movimento Passe Livre-SP (MPL/SP), uma organização social sem fins
lucrativos, e a TV Globo, canal de televisão com a maior audiência na região dos eventos, segundo o
IBOPE. Ambos serão analisados a partir de seus canais de comunicação nas redes sociais e na TV aberta,
por meio do Jornal Nacional no caso da TV GLOBO e no Facebook, no caso do MPL/SP, com base nas
teorias e na história dos meios de comunicação. Sendo assim, selecionamos autores da área da comunicação, da história e da sociologia para dar suporte à compreensão dos fenômenos mediados pelas novas
redes sociais na internet, como exemplo, Harold Innis (2010), André Lemos (2013), John B. Thompson
(2014) e Manuel Castells (2013).

_
NOME: JUÇARA

GORSKI BRITTES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Nos

Bastidores da Notícia: mídia e democracia

RESUMO: Nos Bastidores da Notícia: mídia e democracia Relata as atividades de um projeto de extensão
desenvolvido em Mariana, cidade mais antiga do Estado de Minas Gerais (sudeste brasileiro), cujo
objetivo central é conscientizar atores sociais a respeito do Direito à Comunicação. Justificado por
tratar-se de um direito fundamental, consagrado pela Constituição Nacional, assim como por inúmeros
tratados internacionais dos quais o país é signatário, e pelo desconhecimento do mesmo pelos cidadãos,
procedeu-se a uma experiência piloto voltada a jovens moradores de um bairro local, cujas famílias
são assistidas por programas sociais, entre eles a Bolsa Família. Os integrantes do projeto, assim que
se familiarizaram com a leitura crítica dos jornais, demonstraram não identificar-se com as informações publicadas sobre o bairro, reconhecendo a criminalização da pobreza e da negritude, implícitos e
explícitos nos textos jornalísticos convencionais. A decisão do grupo foi dar visibilidade a temas de seu
interesse, por meio da publicação de veículos próprios: produziram, monitorados por alunos do curso de
Jornalismo da UFOP, um blog (http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede) e um jornal impresso.
A experiência foi muito bem aceita na comunidade e hoje estende-se para oito novos bairros de mariana,
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agregando, também, a cidade de Ouro Preto, uma das principais cidades turísticas do Brasil.

_
NOME: MAFALDA

LOBO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Política e Imprensa na Silly Season: A Agenda mediática da
Estratégia política dos candidatos à liderança do Partido Socialista na campanha
eleitoral para as “Primárias” nos jornais nacionais
RESUMO: As eleições primárias de 2014 do Partido Socialista foram uma novidade histórica em Portugal.
Em 40 anos de democracia em Portugal, nunca se tinham realizado eleições nacionais abertas a militantes e a simpatizantes para a escolha do candidato à liderança de um partido que tivessem tanto
impacto a nível nacional. Este facto histórico aconteceu por via dos resultados das eleições europeias
de Maio de 2014, em que o Partido Socialista (PS) atribuiu o fraco resultado eleitoral (ainda que
vitorioso) ao desempenho do secretário-geral do partido na altura em funções – António José Seguro.
As eleições, independentemente da sua natureza geram sempre uma forte cobertura por parte dos vários
órgãos de comunicação de que a Imprensa não é excepção. Numa altura em que decorreram as férias
da maior parte dos portugueses (Agosto 2014) analisámos como alguns jornais diários com políticas
editoriais distintas (Diário de Notícias, Jornal Público e Jornal de Notícias e Correio da manhã) fizeram
a cobertura das eleições “Primárias” com os candidatos António José Seguro (PS) e António Costa
(PS), à liderança do PS, num período do ano conhecido como “Silly Season”. Os dois primeiros jornais
são considerados jornais de referência, com responsabilidades nas questões da cidadania, o Jornal de
Notícias e o Correios da Manhã, têm um formato e uma linha editorial diferentes, sendo que o segundo
se aproxima do formato tablóide ou popular, normalmente com temáticas ligadas à vida privada das
pessoas, escândalos e mortes. Considerando que ambos os candidatos ao cargo são da mesma família
política e apresentaram as suas Moções Políticas em Agosto de 2014, o objectivo principal deste artigo
é aferir que diferenças programáticas existem entre ambas as agendas dos candidatos e como a imprensa
fez eco disso, isto é, verificar se a mediatização política das primárias foi convergente nos temas/assuntos
que envolvem os dois candidatos, ou se houve diferenças significativas no tratamento dado aos temas.
Em termos metodológicos, optámos pela análise quantitativa das peças jornalísticas de cada um dos
jornais, considerando-se as chamadas às primeiras páginas, manchetes, géneros jornalísticos utilizados
na divulgação da informação (notícia, breve, opinião, editorial, reportagem, comentário, entrevista,
etc.), e numa análise mais qualitativa, aferimos os temas/assuntos das peças jornalísticas através da
análise das primeiras páginas, dos ante-títulos, títulos, subtítulos, e intertítulos no interior dos jornais,
tendo em conta apenas o discurso directo dos candidatos e que foram seleccionados pelos jornalistas.
O discurso directo apresenta-se na imprensa, recorrendo-se ao recurso gráfico “ aspas”. Embora não
tenham sido considerados alguns elementos característicos do design de um jornal (cabeçalhos, caixas e
infografias), recorremos ao grafismo “olho” e “foto com legenda” (dado que são destaques comumente
utilizados pelos jornais para destacar citações de candidatos/personalidades políticas ou outras). O
período de análise corresponde ao mês de Agosto de 2014 (de 1 a 31 de Agosto).

MODERAÇÃO: PAULA DO ESPÍRITO SANTO

PAINEL 6 – SALA 8 – 14/11 . 9H30

NOME: ANDRE

LUIS DO NASCIMENTO FERREIRA E ANA PAULA BRAGAGLIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Um

redes sociais

dilema entre o público e o privado: falar de política nas

RESUMO: Este trabalho se propõe a discutir de que forma indivíduos se relacionam com o debate político
através das redes sociais. A organização de comunidades online através de redes sociais vem provando-se a principal motivação de uso da Internet para um grande contingente de pessoas no Brasil.
Ao mesmo tempo, estas redes vêm sendo, de forma crescente, apropriadas por movimentos populares,
governos, instituições e lideranças políticas; alguns interessados na promoção da democracia; outros
mais preocupados com a manutenção de privilégios e controle sobre a sociedade. No que tange aos cidadãos comuns, há uma aparente transposição para a Internet de padrões de comportamento observáveis
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no plano físico. No entanto, diversos estudos vêm observando dinâmicas comportamentais específicas
da Internet e também mudanças no comportamento social offline influenciadas pelo uso da rede. Neste
estudo, indagamos até que ponto as pessoas consideram as redes sociais online como espaço público de
discussão ou como espaço privado de relacionamento interpessoal mais restrito. Com isso, decidimos
problematizar o que significa para as pessoas “falar de política nas redes sociais”, compreendendo esta
questão como um dilema entre o público e o privado. Procedemos revisão bibliográfica a respeito de
conceitos relativos ao espaço público, à mídia, ao ciberespaço e às relações sociais estabelecidas neste
espaço, apoiando-nos sobretudo na leitura de Habermas, Bauman e Sodré, entre outros autores. Revisamos estudos e dados atuais sobre a apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação,
bem como de suas ferramentas, pela população brasileira. Realizamos uma pesquisa quantitativa tendo
como objeto postagens públicas realizadas na rede social Facebook. Especificamente, buscamos: a)
analisar qual sentimento era encontrado em cada uma destas postagens; b) verificar de que formas este
sentimento era expressado; c) verificar que elementos eram utilizados para transmitir tal sentimento.
Cada postagem foi analisada manualmente, para garantir que estivesse de acordo com os propósitos da
pesquisa. Dessa forma, nossa amostra final constituiu-se de 477 postagens. Procedemos a avaliação, em
cada postagem, do posicionamento dela em relação ao debate político na rede, aplicando em seguida
um marcador de sentimento: favorável, contrário ou neutro. Além do sentimento em relação ao “falar de
política”, outras 3 variáveis foram estudadas: motivações para o posicionamento; elementos midiáticos
usados na postagem; e referências a produtos midiáticos no raciocínio político. Ao todo foram aplicadas
30 categorias de análise dentro dessas 4 variáveis. Partiu-se da hipótese de que a abordagem de temas
políticos despertaria um sentimento negativo nas pessoas, em função do constante desencorajamento
promovido pelos meios de comunicação de massa. Contrariando tal hipótese, contudo, a maioria das
publicações avaliadas foi marcada como favorável ao debate político no Facebook. Essa maioria foi
composta sobretudo pelo compartilhamento de algumas postagens-chave iniciadas por alguns hubs
sociais. Os resultados desta pesquisa apontam para a existência de predisposição dos atores sociais
online ao debate político através das redes.

_
NOME: MAÍRA

BITTENCOURT

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

via internet

Príncipe Digital: o poder concedido a multidão de anônimos

A figura do Príncipe atravessa o tempo e se reconfigura em distintos momentos históricos.
O conceito do “Príncipe” surgiu com Nicolau Maquiavel, no início do século XVI, para descrever o
governante das monarquias e repúblicas. Em Antônio Gramsci, no século XX, o lugar do Príncipe de
Maquiavel é ocupado pelo partido político, surge então o conceito de “Moderno Príncipe”. Mais tarde,
no final do século XX, o pesquisador brasileiro Octávio Ianni revisita as duas obras e propõe o “Príncipe
Eletrônico”. Ele constatou que os meios de comunicação de massa passaram a exercer as funções de
Príncipe. Em Octávio Ianni, o rádio e, principalmente, a televisão são lugares, por excelência, de poder e
contam com o apoio dos grandes grupos econômicos e políticos. O objetivo deste trabalho é comprovar
a hipótese de que existe um novo Príncipe no século XXI. Esperamos provar que existe um “Príncipe
Digital” que, sem prejuízo do que foi descrito por Ianni, não é necessariamente um intelectual, não
nasce através das mídias tradicionais de massa (rádio e TV) e não se alinha diretamente – e necessariamente – a grupos econômicos e políticos hegemônicos. Mas ele é tão ou mais influente e eficaz e
pode chegar a exercer amplo poder de mobilização na sociedade. O que passaremos a chamar de “Príncipe Digital” é a multidão de anônimos que se utiliza da Internet (com suas plataformas disponíveis,
linguagens específicas e interação direta entre emissor e receptor) para difundir ideias. Para comprovar
essa hipótese, além da revisão bibliográfica, este trabalho usou como aporte metodológico a Grounded
Theory. Essa metodologia se tornou interessante por possibilitar uma perspectiva mais real sobre o
fenômeno, pois, a própria população envolvida foi quem apontou os dados sem que houvessem influências da pesquisadora. Para obter as informações da população, de forma confiável, foi preciso se utilizar
de cálculos estatísticos de pesquisa quantitativa. Para o cálculo de amostragem utilizamos a margem
de erro de 4% e nível de confiança de 95%. A partir disso, foram aplicados 601 questionários em
todos os estados do Brasil. Esses questionários tiveram a finalidade de descobrir quais as plataformas
que promovem convocação social, quais os líderes que encabeçam esse processo e o modo pelo qual
a população responde a esses chamados. Com a análise dos questionários foi possível identificar os
novos líderes e comunicadores (que se sustentam na comunicação via internet), os processos e meios
de comunicação (plataformas digitais) e a convocação (mobilização social). A partir disso, conseguimos
identificar e investigar o processo que gera e concede poder a esse “Príncipe Digital”.
RESUMO:

68

NOME: MARCOS

MARINHO MARTINS DE QUEIROZ E MAGNO MEDEIROS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Um

cidadão para chamar de meu – A busca dos telejornais
goianos pela legitimação de seu papel social na luta pela audiência.

As mudanças ocorridas nos meios de comunicação, em grande parte motivadas pela emergência da internet no século XXI, alteraram a relação entre os espectadores e suas fontes de informação
mediada, com ênfase para os telejornais. De posse de alguma credibilidade e poder de alcance, os
veículos tradicionais de informação ocuparam uma lacuna deixada pelas estruturas legítimas de representação popular, as político-partidárias. Os veículos então decidiram se valer de algo que estes atores
usam há tempos para manutenção de seu eleitorado, o assistencialismo. Repórter Cidadão, Quero ver
na Tv e Balanço Geral são as iniciativas das três principais emissoras de televisão do Estado de Goiás.
Lançando mão de suas estruturas e números de audiência, colocam-se frente aos executivos municipais
e estadual em busca de intermediar e resolver os apelos recebidos de seus companheiros e companheiras
espectadores. Percebermos nessa estratégia, além da sobreposição ao papel que deveria ser ocupado
pelos mandatários e partidos políticos, também algo capaz de alçar algum apresentador de telejornal,
representante virtual, a um cargo eletivo, tornando-o assim representante legal. É fundamental entendermos no primeiro momento como a internet alterou os status quo dos meios tradicionais de comunicação, o que faremos com o auxílio de Castells (2012), Levy (1999), entre outros. A fim de conceituar
cidadania recorreremos a Marshall (1967), Carvalho (2002), Lapierre (2014) e Canclini (2008). Em
nossa leitura sobre a mídia e sua forma de atuação na busca pela audiência traremos as opiniões de
Rubim (2000), Agamben (2015), Bourdieu (1997) e também uma leitura crítica da atuação midiática
destes jornalísticos amparada em Tuzzo (2005) e Habermas (2012). É importante observar a ingerência da mídia nos processos de representação política, o que acaba por afastar ainda mais a crença
nos mandatários e nas estruturas legais de poder ao expor em suas matérias “jornalísticas” as mazelas e
morosidades do serviço público oferecido aos cidadãos.
RESUMO:

_
NOME: VÍTOR

DE SOUSA

O Estado Novo e a cunhagem da palavra ‘portugalidade’.
Do pioneirismo da utilização do conceito por parte de Alfredo Pimenta (1947), à
tentativa da sua reabilitação na atualidade: Que relação?

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A

cunhagem da palavra ‘portugalidade’ é apontada pelo portal ‘Ciberdúvidas da Língua Portuguesa’ como tendo ocorrido entre as décadas de 50 e 60 do século XX, o que faz com que seja um
produto do Estado Novo. O conceito perseguia a ideia de que as ex-colónias fossem vistas pela ONU
não como territórios autónomos, mas como parte integrante de Portugal, enquanto províncias ultramarinas. Uma dinâmica que avançou de forma sublinhada após a revogação, em 1951, do Ato Colonial de
1930, em que as colónias passaram a denominar-se províncias ultramarinas. A nossa investigação corroborou essa lógica através dos discursos dos deputados da Assembleia Nacional (AN) que, a partir dessa
altura, mais exatamente desde 27 de abril de 1951, utilizam pela primeira vez a palavra ‘portugalidade’.
Toda essa estratégia ia no sentido de combater os movimentos independentistas que emergiam nas
antigas colónias, defendendo a pertença desses territórios a Portugal, por via do seu ‘destino histórico’.
Esse facto seria sublinhado no discurso político da ‘portugalidade’, com a assunção de Portugal como
um país uno e indivisível, sustentado pela ideia “Portugal do Minho a Timor”. Mas, um pouco antes
do que preconiza o ‘Ciberdúvidas’, em 1947, a publicação do opúsculo “Em Defesa da Portugalidade”,
da autoria de Alfredo Pimenta, já incluía a palavra. Esta foi, de resto, a primeira vez que um autor se
debruçou de forma específica sobre a ‘portugalidade’ (tout court), discorrendo sobre o seu significado
e tipificando o conceito. Ideologicamente alinhado com Salazar – a quem se refere como um deus – , e
defensor da monarquia e da ‘tradição’, Pimenta evidencia um discurso que o próprio denomina de antiparlamentar, antipartidário e anticomunista, autointitulando-se como doutrinador de ‘portugalidade’.
A ‘portugalidade’ foi, dessa forma, um termo cunhado durante o Estado Novo, assente num imaginário
colonial centrado em Portugal, colocado num patamar superior relativamente às suas então colónias.
Na sequência da revolução do 25 de abril e em resultado do corte ideológico com o regime deposto, após
um hiato na utilização do conceito ‘portugalidade’, ele vai sendo reintroduzido, seja pela classe política
(através de alguns discursos, a maioria dos quais com um recorte luso-tropicalista), dos profissionais
de ‘marketing’ ou de ‘branding’ (que o utilizam em publicidades e estudos de mercado em que o foco
assenta na ideia ‘made in Portugal’, ou apelando a eventuais particularidades portuguesas), ou pela
via de situações aleatórias. O certo é que o termo não faz parte dos dicionários de referência da língua
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portuguesa nem das enciclopédias, não obstante integrar os dicionários ‘mainstream’, embora com uma
proposta explicativa pouco objetiva, por salientar a existência de uma alegada particularidade em ser-se
português, que é de difícil tipificação por remeter para uma lógica identitária essencialista. Qual será,
então, o significado que hoje assume a ‘portugalidade’? Será que as ideias de Alfredo Pimenta ainda
pontuam o conceito? Palavras-chave: Alfredo Pimenta; Estado Novo; ‘portugalidade’; luso-tropicalismo;
identidade

_
NOME: ADRIANA

BRAVIN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Da

Honnet e Ricouer

luta ao dom: reflexões sobre o reconhecimento a partir de

RESUMO: A partir de uma pesquisa em curso no doutorado, voltada para a compreensão das narrativas
empreendidas por um movimento ambientalista no Brasil, em sua luta pela preservação de uma serra
ameaçada pela mineração de ferro, discutimos o conceito de reconhecimento a partir de uma dupla
perspectiva: 1) de Axel Honnet (2003), em sua visada interativa e conflitiva de lutas sociais que buscam
orientar a evolução moral da sociedade; 2) e de Paul Ricouer (2004), em sua compreensão implicada no
gesto ético da presença do outro como forma de reconhecimento positivo que surge do respeito e não
de sua violação. O esforço empreendido aqui será no sentido de acessar a(s) gramática(s) do conflito
ambiental colocada em evidência pela ação narrativa do Movimento pela Preservação da Serra do
Gandarela (MPSG), em suas diversas instâncias de interação. Consideramos esse caso emblemático por
empreender uma luta que se antecipa ao dano, ou seja, o conflito pode existir antes mesmo da ação/
experiência do dano ambiental, o que se apresenta como fator motivador uma vez que já se reconhece
essa dimensão a partir de experiências concretas. Nesse sentido, o reconhecimento mútuo simbólico,
nos termos de Ricouer, implicado na promessa (da defesa) e na confiança (na perseverança na luta) pode
nos dizer de um dos modos possíveis como o Gandarela organiza as narrativas de si e de sua luta (sua
identidade narrativa) e busca a adesão do outro para alcançar o reconhecimento como importante ator
social neste conflito. Nesse modo de narrar, se engajar e buscar o engajamento do outro, observamos
como o Gandarela constroi novos sentidos para o objeto de sua luta e reorganiza o debate sobre água
versus mineração em um momento em que se evidencia a escassez hídrica em diversas regiões brasileiras. Nossa análise empírica tem como corpus textos produzidos para materiais de divulgação produzidos pelo MPSG e distribuídos em situações de comunicação mediada por aparatos sociotécnicos, além
daquelas em que são difundidos a partir de ações de copresença. O Movimento caracteriza-se pela união
de diversas entidades e indivíduos que já constituíam outros movimentos em defesa das serras de Minas
Gerais diante do avanço da mineração nesse Estado. Somente na última década, a produção do setor
extrativista cresceu 500% no país. A previsão é que as reservas de Minas Gerais estejam exauridas em
32 anos, o que indica que essa indústria atua em seu ponto máximo de extração. A partir dessa memória
e de experiências acumuladas em outros embates no campo ambiental, o MPSG reuniu diversos agentes
que se mobilizaram com o propósito de salvaguardar a Serra do Gandarela das atividades minerárias da
empresa Vale na região próxima a Belo Horizonte, onde vivem cerca de 5 milhões de pessoas. No mapa
dos conflitos ambientais, da Universidade Autonoma de Barcelona, o Brasil aparece na terceira posição
em número de disputas, e a mineradora Vale ocupa a quinta posição no ranking das empresas envolvidas na questão. Coletivos, como o MPSG, evidenciam a tensão entre o modelo de desenvolvimento
econômico centrado no extrativismo versus preservação ambiental, e evidenciam a falácia do discurso
do desenvolvimento sustentável.
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MODERAÇÃO: MARIA DA LUZ CORREIA

PAINEL 1 – SALA 1 – 13/11 . 8H30

NOME: ANA

I

BEATRIZ BEZERRA DE MELO

A ‘Geração dos anos 80’ e a cultura de massa no Brasil:
relações e contexto histórico
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A Arte Moderna do século XX é disseminada de forma distante da sociedade de massa, sendo
essa característica próxima apenas da Pop Arte (1960). Seria então, a Pop Art o ponto de ruptura entre
o modernismo e o pós-modernismo, e mais que isso, representa não só uma nova gestualidade e formas
de expressão, mas também, um novo comportamento da sociedade sobre os elementos produzidos na
fase industrial. No Brasil, os meios de comunicação de massa se utilizaram da arte e do seu período
experimental e gestual principalmente no período denominado ‘Geração dos anos 80’, momento em que
o país passava por sua reforma política pós-ditadura militar. Seria então, nesse contexto a possível interação entre os diversos seguimentos da arte e o contato crescente entre arte e público já encaminhado
desde o Neoconcretismo iniciado no final da década de 1950. Esta pesquisa versa por este caminho:
encontrar nessa trajetória as relações com os mass media no Brasil nos anos de 1980 tendo como ponto
de partida as suas pré-condições onde se encontra o surgimento de uma cultura denominada Pop.

NOME: FABIO

LUIZ WITZKI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Felicidade na Era da Reprodutibilidade Técnica, da Circulação de Imagens e da Visibilidade
RESUMO: O presente artigo apresenta uma análise das tentativas de representação da felicidade nas
fotos do aplicativo Instagram, sob a luz de Walter Benjamin e a obra de arte na era da reprodutibilidade
técnica. Considerando que as fotografias do Instagram sugerem uma produção análoga à do artista,
tendo como hipótese um padrão estético-temático onde se sobressaem os registros dos momentos felizes
do indivíduo, sugere-se questões em torno do aparente império da felicidade em paralelo ao esvaziamento desse sentimento como numa extensão líquida da sua existência, no momento em que se multiplicam as formas de exposição do indivíduo.

NOME: PAULA

DE SOUZA KIMO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Jornadas

de junho: imagem e acontecimento

RESUMO: As

jornadas de junho de 2013 marcaram a recente história do Brasil com manifestações populares nunca antes vistas. Milhares de pessoas foram às ruas trazendo indignações e indagações de
caráter diverso, expressas de formas múltiplas e plurais por meio de atos públicos, ações diretas, intervenções lúdicas que geraram enorme tensão no enfrentamento com as forças estatais que buscavam
entender e conter tal irrupção no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Algo de novo acontecia,
contaminava e escapava ao controle. Uma novidade que contrastava fortemente com as formas tradicionais de manifestação que o país já assistira. Os limites haviam sido rompidos e implodidos com a
mesma força da multidão que ocupava as ruas, os prédios públicos, as cadeias midiáticas. Novos sujeitos
políticos passaram a ocupar a cena e, consequentemente, um novo campo do visível surgiu diante dos
nossos olhos. A arena de junho foi configurada pela presença de centenas de corpos e instituições
que sustentavam câmeras fotográficas e de vídeo, dispositivos móveis de produção e transmissão de
imagens, um infinito tecnológico que gerou horas e horas de arquivo. Imagens produzidas na gênese
do acontecimento. Imagens adentrando as casas, bares e jornais. Imagens que percorreram circuitos
complexos onde elas mesmas estavam em disputa. Imagens da disputa, imagens na disputa, imagens
em disputa. O presente trabalho busca analisar de maneira comparativa e contrastiva vídeos montados
durante a cobertura jornalística das jornadas de junho de 2013 no Brasil, bem como parte do material
bruto produzido por ativistas nas manifestações direcionando o olhar para o caráter acontecimental das
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imagens. Aqui observa-se o que acontece na imagem. Partindo da noção de Foucault que compreende o
acontecimento como a atualização de uma potência, “a irrupção de uma singularidade única e aguda,
no lugar e no momento da sua produção”, (FOUCAULT, 1979, p. 28) o que é próprio da gênese dessas
imagens? Em que medida o caráter acontecimental das imagens refletem a dimensão experiencial do
acontecimento dando a ver aquilo que nos afeta e nos transforma? De um lado, o acontecimento
domado pela moldura jornalística, de outro lado o impensado que escorre pelas imagens e potencializa o fenômeno. No campo específico do documentário, Cezar Miglorin caracteriza o acontecimento
filmado como “um entrecruzamento inesperado de uma variedade de processos” (MIGLORIN, 2014,
p. 235), como uma faísca, uma “fagulha desviante” produzida por processos de ordem histórica, social,
econômica e subjetiva. Ao analisar os conflitos na Praça Tahrir em 2011 no Egito, o autor focaliza
especialmente o documentarista, “este homem que tem o cinema como instrumento de trabalho e é
interessado por política” (MIGLORIN, 2014, p. 235). Elegemos o sujeito com a câmera – seja ele documentarista, midialivrista, cinegrafista profissional ou amador – como a figura central do trabalho. Nesse
sentido, a análise busca identificar os caminhos que ele percorre, as imagens singulares que ele toma do
acontecimento, os riscos que ele corre com seu corpo exposto às forças que atravessam as manifestações.
Algo que é próprio da intervenção dessas imagens no real a partir da presença do sujeito que filma a
própria experiência.

NOME: HELENA

PIRES E RUI SOUSA-SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Quando a pintura replica a fotografia ou quando a fotografia é o primeiro signo da pintura? A persistência de uma tensão que se reabre
em Tuymans
RESUMO: Luc Tuymans, um dos mais conceituados pintores contemporâneos europeus, foi recentemente
condenado por plágio no Tribunal de Antuérpia. Nos termos da sentença, Tuymans copiou indevidamente uma fotografia da autoria de Katrijn van Giel (um retrato do político Jean-Marie Dedecker)
publicada no jornal belga De Standaard. Numa análise forense de plágio, é essencial, primeiro, distinguir plágio de sobreposição (inter)textual, e determinar em que medida é que a cópia viola o princípio
de autoria do original. Na legislação internacional (e.g. Convenção de Berna, Tratado WIPO), existe
violação de direito de autor sempre que a reprodução do trabalho de outrem for tãoidêntica que deixe
de possuir valor individual. Além do princípio de individualidade da obra, é essencial, em terceiro lugar,
contextualizar o processo de criação artística no âmbito do complexo conceito de autoria, que, segundo
Love (2002: 33), exige que se considere um repertório de práticas, técnicas e funções que vão além da
mera comparação superficial. Finalmente, interessa distinguir usurpação de paráfrase. Neste contexto,
importa questionar se a “reescrita” da fotografia de van Giel por Tuymans, que o pintor justificou como
sendo uma paródia (justificação essa que o Tribunal considerou improcedente), constitui, efetivamente,
plágio. A par da discussão jurídica que este caso suscita, interessa-nos indagar a persistência de uma
tensão que emerge com o aparecimento da fotografia na sua relaçãocom a arte. Sabe-se que a fotografia é imediatamente descoberta e adotada por muitos dos artistas de transição do século XIX para
o século XX – Duchamp, Marinetti, Boccioni, Severini, Picasso… – enquanto medium experimental
cuja técnica e novos modos de apreensão do real, nomeadamente as possibilidades da cronofotografia,
passam a integrar o seu próprio processo criativo. Porém, é com intensa hostilidade que os críticos de
então acusam os artistas, sobretudo os futuristas, de assim se terem “apropriado” da fotografia, tornando-se indevidamente “fotógrafos” e mesmo “cinéfilos” (Sharf, 1979). A “transgressão” de fronteiras
entre as diversas modalidades artísticas continua, hoje, a merecer alguma desconfiança. Neste trabalho,
partimos do caso de Tuymans para refletir sobre as derivações de sentido que atualmente reconfiguram as noções de autor, original e cópia. Importa-nos, assim, transportar para a contemporaneidade
o debate que Benjamin (1992) inaugura, em resposta ao surgimento, na Modernidade, do fenómeno de
massificação(potenciado pela “reprodutibilidade técnica”), nas suas implicações na arte e na cultura.
Esta comunicação discute o modo como as imagens ou outros conteúdos de natureza diversa, veiculados, tanto através das novas tecnologias, como dos media tradicionais, são integrados no processo
criativo dos artistas, levando-nos a interrogar oestatuto e a natureza das imagens ou das “coisas” que
fazem a experiência quotidiana do mundo em que vivemos. Equacionaremos, portanto, o episódio que
implicaTuymans, tendo em conta o contexto da sua obra. De seguida, consideramos a sua articulação
com outros artistas e obras, discutindo os novos desafios que a arte contemporânea, no que se refere
à problemática em discussão, nos coloca (Hodge & Bonham-Carter, 2013). Finalmente, recorrendo ao
conceito de “pânicos morais” (Cohen, 1972), questionamos a aparente acentuação da tendência punitiva de casos de plágio.
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NOME: FILIPA

RODRIGUES RAMOS PEREIRA, ANA ISABEL SILVA E PAULO EIRA

Infografia, para que te quero? Espaços infográficos na
imprensa desportiva nacional

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Tendo como questão de investigação: “Em que medida os infográficos são um meio potenciador de compreensão de conteúdos noticiosos em ciência e tecnologia?” o estudo que norteia esta
proposta de comunicação visa demostrar de que forma é que a criação ou desenvolvimento de infografias pode ajudar a que seja mais fácil ao leitor das notícias sobre ciência e tecnologia compreender
o seu conteúdo. No sentido de dar resposta à questão de investigação traçada para este trabalho, a
estratégia metodológica adoptada passou por uma análise mista, com dados qualitativos e quantitativos aplicando inquéritos por questionário, inquéritos por entrevista, grelhas de observação e grupos
de investigação quase-experimental. Para a investigação foram escolhidas as edições online de quatro
jornais nacionais: Jornal de Notícias, Público, Expresso e iOnline sob os quais vai incidiu a recolha
de conteúdos noticiosos de ciência e tecnologia com recurso às infografias e que estão na base de
alguns dos instrumentos de recolha de dados utilizados. Assim, esta proposta de comunicação centra-se
na apresentação e contextualização da temática da investigação, ao mesmo tempo que se pretende
apresentar uma parte dos dados recolhidos com a implementação do estudo quase-experimental assim
como avançar com algumas das conclusões a que a aplicação desse instrumento foi permitindo chegar.
A escolha do estudo quase-experimental como mais um elemento de análise para este trabalho de investigação surge da necessidade de contactar, de forma mais direta, com os consumidores de conteúdos
de informação online. A análise quase-experimental foi aplicada recorrendo a um dos planos do estudo
quase-experimental – o contrabalançado – no qual se apresentam os mesmos instrumentos aos dois
grupos mas em momentos diferentes permitindo que as análises tenham a mesma base. A comunicação
incidirá essencialmente sobre a caracterização dos elementos que constituíram os grupos de trabalho
e a sua forma de analisar e interpretar os conteúdos informativos escolhidos para a construção dos
instrumentos de análise. Esses instrumentos de análise são construídos por oito conteúdos das secções
de ciência e tecnologia divididos em quatro notícias tradicionais e outras quatro notícias com recurso à
utilização de infografias. Tanto as notícias como as infografias tinham correspondência entre si, ou seja,
foram escolhidos quatro temas para análise (ébola, legionela, cancro em Portugal e vespa asiática) em
que uma notícia e uma infografia correspondiam à mesma temática fazendo com que os intervenientes
neste estudo pudessem contactar com o mesmo conteúdo apresentado de duas maneiras diferentes.
Participaram neste estudo 40 elementos.
RESUMO:

NOME: ANDREIA

PINTO DE SOUSA E ANA MARGARIDA ALMEIDA

A Interface como mediadora e influenciadora nos processos de
confiança e credibilidade online: dimensões e elementos influentes em websites de e-heatlh.

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A comunicação que nos propomos a apresentar no IX Congresso da SOPCOM enquadra-se
num estudo, em curso, do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais,
nas Universidades do Porto e Aveiro, e que visa estudar a Interface na e-Health e propor um conjunto de
princípios de Design para a Confiança e a Credibilidade. Nesta comunicação pretendemos refletir sobre
a questão da mediação da Interface nos processos de perceção da confiança e credibilidade nos meios
digitais e apresentar alguns resultados que mostram quais as dimensões e elementos mais influentes
nesses processos. Como elemento mediador das interações entre humanos ou interpessoais e nas relações
entre humanos e as máquinas, a Interface representa um elemento determinante no tipo e na qualidade
das interações que esta envolve. A Interface não se limita ao modo de apresentação de um objeto e de
um espaço, definindo também as interações que acontecem entre as pessoas e mediando a forma como
experienciamos e definimos o mundo em que vivemos. A comunicação que aqui propomos foca-se no
estudo da Interface, numa perspetiva que ultrapassa a lógica gráfica, herdada da denominação “Graphic
User Interface” [Interface Gráfica com o Utilizador], que não adotamos neste estudo. Entendemos,
pois, que o estudo da Interface deve considerar outras dimensões para além das gráficas ou visuais, já
que esta é a responsável máxima da experiência através da qual interagimos com os outros, os objetos
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e os espaços, assumindo o papel de mediadora da comunicação e influenciando assim a relação entre
os sistemas digitais e as pessoas. ,Neste estudo analisamos essa influência nos processos de perceção de
confiança e credibilidade online, particularmente no que respeita a websites de informação de saúde.
Esta é uma área crítica, na qual a confiança e a credibilidade tem um enorme influência nos processos
de tomada de decisão, podendo os nossos resultados estender-se a outras áreas. De forma a fazer uma
análise mais detalhada da Interface e da sua influência nestes processos desenvolvemos uma framework
de análise da interface que a divide em cinco dimensões: a dimensão visual, a dimensão da arquitetura
da informação, a dimensão da interação, a dimensão da presença social e a dimensão da experiência da
utilização. Para cada uma destas dimensões foi identificado um grupo de características que analisámos
através de um inquérito por questionário difundido online e cujos resultados, que apresentaremos nesta
comunicação, nos permitem compreender quais as dimensões e elementos mais influentes na perceção
de confiança e credibilidade.

NOME: ENRICKSON

VARSORI DA SILVA E LÍDIA OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Ecrã-Quotidiano:

epifania do ausente

Na sociedade contemporânea o adereço transversal e permanente do qual os indivíduos se
fazem acompanhados é um dispositivo-ecrã, dosmartphone ao computador portátil passando pelo
tablet o ecrã está presente como elemento quase religioso que permite a conexão com o ausente. Ligação
aos amigos, colegas e conhecidos com quem ao longo do dia se vão trocando mensagens em contínuo
como modo de estar ligado, ligação aos conteúdos, à rede social, enfim, uma re-ligação ao ausente que
se deseja presente. O ecrã multiforme e omnipresente cria uma nova ecranosfera que condiciona os
consumos e os relacionamentos. A atividade de uso de dispositivos ecrãs instalou-se como atividade
dominante no quotidiano hipermoderno da hiperconexão, o que permite propor o conceito de ecrã-quotidiano, que sublinha o quanto as atividades quotidianas sofreram um redesenho pela presença
dos ecrãs, em especial os ecrãs móveis, e a possibilidade de conexão aoausente. Neste sentido os ecrãs
passaram a determinar de forma significativa o uso que se faz do tempo, com especial enfoque no uso
social do tempo. Se nos questionarmos quanto tempo por dia um sujeito da sociedade hipermoderna
passa em frente de um ecrã sermos conduzidos a refletir sobre importância deste sistema de mediação
na mudança da percepção e das relações. Neste contexto o presente trabalho propõe-se apresentar os
resultados de uma revisão sistemática da literatura que teve como recorte temporal as publicações dos
últimos sete anos (2009-2015) (este recorte temporal tem em consideração o facto de em 2007 a Apple
ter lançado o seu primeiro smartphone, o iPhone, e em 2008 a Google ter lançado o Android, sistema
operacional gratuito que é atualmente o mais usado nos smartphones). Com este recorte temporal e
usando uma chave de pesquisa que considerou como termos isolados e/ou combinados: ecrã/écran, ecranosfera, uso social do tempo, sociabilidade, quotidiano/cotidiano, mediação, percepção (em português e
inglês), nas bases se artigos científicos Scopus, Web of Science, Academic Search Complete, Eric e b-on;
como agregadores de repositórios o RCAAP, o DRIVER e o OpenDOAR; e como motor de pesquisa
Google Académico. Esta revisão sistemática da literatura dá um contributo significativo para que se
conheça de forma sistemática os trabalhos científicos que têm vindo a ser produzidos, as metodologias
adoptadas e os principais contributos para a compreensão de um fenómeno contemporâneo de elevada
expressão no quotidiano.
RESUMO:

NOME: LUÍS

FILIPE LOURO ALMEIDA PINTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Ler

e ver- A transmissão de conhecimento em mudança de paradigma

RESUMO: Na

aceção de Kress e Van Leeuwen, a linguagem visual constitui-se num sistema de representação simbólica influenciada pelas possibilidades de representação e significação numa dada cultura.
Entendendo que caminhamos de uma cultura do conhecimento assente na palavra e na transmissão
escrita para uma outra marcada pelos meios visuais e audiovisuais – buscamos informação nos documentários, nas palestras TED, nas infografias, nos suportes digitais, etc. – avançando sempre na presença
luminosa dos ecrãs, os produtores de conhecimento – designadamente a comunidade científica e académica-começam a adaptar o seu discurso e também a valorizar as potencialidades dos suportes visuais.
Afinal, estes ajudam a simplificar e a tornar o mundo compreensível de forma mais imediata, ao passo
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que a ciência na palavra escrita parece manter-se hermética. Esta variação não é, contudo, isenta de
interpretações antagónicas e de polémica. Não está estabelecido que a demanda de meios audiovisuais venha substituir a busca pelas fontes de conhecimento escritas. Esta busca está dependente das
necessidades e da complexidade da informação – trata-se de conhecimento científico, por norma mais
complexo do que a informação quotidiana. O texto científico tem conceitos, teorias, uma linguagem
mais intrincada e pode afastar os neófitos. Nesta cultura contemporânea, predominantemente visual, o
que nos leva a consumir cada vez mais informação através dos audiovisuais em detrimento dos suportes
escritos? A revisão da literatura, nomeadamente das áreas da educação e da psicologia cognitiva, sugere-nos uma facilidade na apreensão e assimilação de informação visual, ao mesmo tempo que vários
estudos na comunicação de ciência têm apontado as ferramentas visuais como imprescindíveis na transmissão de conhecimento, principalmente tendo em vista o público leigo. Estas questões têm sido alvo de
um conjunto de estudos organizados a partir de quadros teórico-metodológicos das áreas da psicologia
cognitiva, semiótica social e estudos culturais com o objetivo de melhor entender as relações entre
imagens, conhecimento científico e transmissão de conhecimento científico “Os cérebros não foram
feitos para ler” como afirma Michael Gazzaniga em the Mind’s Past, de 1998. O que sustenta esta
constatação? Será uma questão de carácter estritamente neurocognitivo ou comporta também práticas
culturais? É a nossa mente que não está preparada para descodificar mensagens escritas ou trata-se
de um enviesamento culturalmente adquirido? Será isto uma regressão, um avanço, uma adaptação?
A leitura é fundamental para a produção e estudo da ciência mas a visualização é essencial para a sua
comunicação. O cérebro existe para processar imagens espontaneamente e a grande velocidade, mas
não se desenvolveu com a mesma capacidade em relação aos signos verbais escritos. Torna-se necessário
entender os fenómenos que estão relacionados com esta dicotomia. Esta proposta insere-se numa tese
de doutoramento em curso sobre a utilização de suportes escritos e audiovisuais na medição de ciência.
Pretende-se, através do levantamento de literatura e de estudos de caso específicos, perceber traços
distintivos entre a linguagem escrita e a linguagem visual no contexto da comunicação de informação,
analisar o paradigma da cultura visual e ainda os fatores que influenciam a escolha de um determinado
recurso comunicativo.

NOME: MÁRIO

VAIRINHOS E ÓSCAR MEALHA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Adaptability

in Tangible Media, a conceptual framework

RESUMO: In

this article we will try to contribute towards deepening a line of research that seeks to apply
the Tangibel User Interface’s (TUI) conceptualframework to domains and contexts of non-specialized
interaction. The problem of adaptability of tangible Media addresses not only technical challenges.
In addition to these challenges, the development of adaptable tangible technologies opens, within
media studies a set of unique opportunities and an emerging field of study. As evidenced by theories
of Embodied Interactivity, Situated Action and Technological Domestication, we can not isolate the
phenomenon of social and cultural world from the technology neither from the physical arrangements
that are present in the interaction environment. Tangible media, unlike what happens with conventional digital content, have physical expression and they are endowed with a body. This one inhabits
the space of physical dispositions and are subject to the action of the cultural and social practices which
rules other physical objects present in our everyday lives. As they are subject to the same rules and laws
that rule the physical world, adaptation of TUI rests not only on the aspects related to digital world
but also on the aspects arising from the physical world. The adaptation of the tangible Media has been
considered, particularly as a dynamic and temporal change of the physical properties of the interface.
We can point out two types of difficulties that development of adaptable tangible systems faces and
is expressed in the low number of prototypes that have appeared in this field. On the one hand, it is a
technology that finally begins to emerge and for which there are still no design methods that support
their research. Moreover, unlike the graphical interfaces that are present in the digital world, physical
objects are less malleable. One objective of this paper is to discuss a conceptual framework for the
phenomenon of adaptability of tangible media and develop a technology that can serve as an empirical
ethnographic study. In order to empirically test the proposed conceptual framework, our research team
developed ATA – Adaptable Tangible artifacts, a technology that allows the user to incorporate and
convert their own and generic everyday lives objects into digital content and presenting new ways in
which people interact with conventional visual digital media.
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MODERAÇÃO: MARIA DA LUZ CORREIA
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NOME: JOANA

BICACRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Da

noção de viagem virtual: Considerações sobre a viragem
visual da cultura mediática da viagem contemporânea

RESUMO: No séc. XIX, o fenómeno da viagem, com as visões ou vistas de mundo a ele associadas, sofreu
um conjunto de transformações de carácter material e cultural que viriam a enformar as noções contemporâneas de viagem e mundo. Isso levou a que a viagem se tornasse indestrinçável das simulações mediáticas possibilitadas pelas tecnologias visuais, naquilo a que se pode chamar uma viragem ou declinação
pictórica da viagem. No plano teórico, estas transformações encontram eco num conjunto de textos filosóficos (de Goethe, Hegel, Dilthey, etc.) sobre a crise das visões de mundo. Estes reflectem perspectivas
novas sobre a questão da visão de mundo a partir de reorganizações estéticas, políticas, epistémicas
e culturais. Com esta investigação, procura-se identificar alguns dos principais problemas teóricos do
processo de mediatização da viagem no séc XIX. Procurar-se-á teorizar os conceitos de viagem e visão
de mundo, dando particular atenção à crise que atravessam no momento da viragem pictórico-turística.
Neste processo, aspectos fundamentais da experiência (espaço, movimento, paisagem ou distância)
passam por transformações de natureza cultural, através da sua reconstituição estética e mediática, com
consequências políticas (segundo Benjamin e de Man). Procurar-se-á pôr em evidência problemáticas
culturais e políticas da estetização do mundo implicadas nos casos de redução fotográfica do fenómeno
da viagem turística às vistas de lugar. Esta apresentação enquadra-se num projecto de investigação
de doutoramento em cultura visual e arqueologia dos media que tem como objectivo caracterizar e
compreender, a partir de uma genealogia de media visuais imersivos (da estereoscopia ao Google Street
View), a viagem turística virtual e os seus impactos. Assim, esta apresentação pretende constituir uma
formulação teórica de partida para o posterior apuramento da conexão existente entre os media fotográficos imersivos do séc. XIX, certos espectáculos da época das grandes Exposições Universais e o turismo
virtual das tecnologias digitais. O tratamento comparativo destes temas no contexto europeu é inédito
mas de grande relevância—e permite levar a cabo uma genealogia, ainda não realizada, do turismo
virtual e dos espectáculos de viagem imersivos enquanto fenómenos de estetização do mundo, com
implicações ideológicas e políticas.

NOME: JOSÉ

GOMES PINTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Theoria

tou kosmos: a paisagem como regime

Pretende-se de nesta apresentação mostrar como a pintura de paisagem se implica em toda
a sua dimensão na figuração do humano e das suas relações, i.e., na compreensão do humano como
animal político. Iremos mostrar como a partir do século XIX a ‘paisagem’ passa a ser entendida como
forma simbólica e como dispositivo que permite a criação de distância sobre o espaço próprio do
humano, a Natureza, e a sua compreensão. A paisagem eleva a visão do homem a uma forma de ‘visão
dos cosmos’ (theoria tou kosmos), como uma geovisão, como pretendemos traduzir a expressão grega
que Joachim Ritter convoca. Este percurso será feito a partir de Petrarca, Carl Gustav Carus, Georg
Simmel, Max J. Freiländer e o já citado Joachim Ritter, mostrando como neste autores a ‘paisagem’ se
vai configurando como uma síntese estética de implicações política. Recolhemos assim o preceito de
Carl Einstein, segundo o qual a arte determina os regimes da visão do mundo.

RESUMO:

NOME: ANA

SERRANO TELLERÍA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Memórias

Mediadas: Um Diário no Instagram

As reflexões académicas em torno de como as redes sociais e as aplicações, mídias e plataformas amoldam a configuração dos nossos perfis e identidades digitais, para além também das suas
potencialidades para influenciar as nossas identidades online – e offline – (Van Dick, 2013); referem-se,
principalmente, às “Mediated Memories” – “Normative Discursive Strategies” – (Van Dijck, 2007: 22) e
às “Terministic Screens” (Markham, 2013). Estas chamam a atenção para como os filtros nos permitem
expressar em certos aspetos, mas não em outros. Os filtros podem ser tecnológicos, culturais ou cogniRESUMO:
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tivos, ou podem ser uma combinação destes (“Filtered Reality, Filtered World”; Walker Rettberg, 2014).
Os perfis das mídias sociais não são um reflexo da própria identidade, ou estádios neutros de auto
desempenho, nem são um meio de autoexpressão (Horning, 2014) – são as próprias ferramentas para
formar as identidades (Van Dijck, 2013). “A fusão de autoexpressão, a autocomunicação e autopromoção numa ferramenta, que é posteriormente utilizada para avaliação da personalidade e do comportamento da manipulação, deve sensibilizar os utilizadores nos seus diferentes papéis como cidadãos,
amigos, empregados, empregadores, etc.” (Van Dijck, 2013). Para além disso, a tecnologia descrita
como a “Architecture of Intimacy” (Turkle, 2011), “Architecture of Disclosure” (Facebook: Marichal;
2012), onde a quantificação métrica prescreve a interação social (“Desire for more” – Facebook: Grosser
de 2014), e a possibilidade de receber estímulos de todos os tipos constantemente e o ‘Design de Exposição’ (Serrano Tellería, 2014; 2015a) influencia constantemente a forma de estabelecer o nível de prioridade corretamente, bem como a forma de proteger a sua privacidade em diferentes camadas e estágios
de acordo com suas possibilidades (Serrano Tellería, Oliveira; 2015; Serrano Tellería, 2015b). Apresentam-se neste trabalho os resultados de uma análise de conteúdo realizado sobre as contas pessoais
de oito utilizadores portugueses (Covilhã, Beira Interior) noInstagram durante dois meses (Dezembro
2014 e Janeiro de 2015). Os objectivos principais foram perceber tanto as características das imagens
e mensagens complementários partilhados na rede como as próprias dinâmicas de acção e interacção.
O corpus foi composto por 884 imagens e analisado em base aos elementos e pessoas que compõem a
imagem, os animais e as paisagens, a cenografia e a localização, o grado de exposição, as modulações da
intimidade e as estratégias de visibilidade. A modo de conclusões gerais, através do conteúdo e formato
das imagens como das dinâmicas de publicação dos utilizadores analisados, apercebe-se o ‘Instagram’
como uma plataforma que serve de diário pessoal ou registro da vida no formato de memória digital,
onde se misturam aspectos da vida profissional e pública com outros da vida íntima e privada a diferentes níveis (amigos e família), sem que haja uma clara definição de fronteiras ou limites.

NOME: ÉVERLY

PEGORARO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Entre a nostalgia e o retrofuturismo: performances narrativas em tempos de hibridismo temporal
RESUMO: Piqueniques vitorianos, passeios de trem, caminhadas históricas, conversas regadas a café e
História. Imersos nestas atividades, encontram-se jovens que se interessam por outros períodos históricos,
como a Era Vitoriana do século XIX e a Belle Époque brasileira. Em tais programações, eles investem em
indumentárias de época ou performatizam temporalidades híbridas, nas quais misturam construções de
passado, presente e futuro. Neste artigo, pretende-se analisar aquilo que denominamos de performances
narrativas de temporalidade híbrida, argumentando que os participantes não seguem, simplesmente,
uma visão de mundo saudosista ou deslumbrada. Para isso, inicialmente, relaciona-se os conceitos de
cultura urbana e juvenilização da cultura na tessitura contemporânea. Em seguida, problematiza-se os
temas nostalgia e hibridismo temporal. É nesta etapa que se propõe a ideia de performances narrativas
de temporalidade híbrida para refletir sobre as operações memoráveis (intencionalmente fictícias ou de
caráter veritativo) que os envolvidos nessas culturas urbanas elaboram. A pesquisa tem como premissa
norteadora os Estudos da Cultura Visual, buscando analisar a construção visual do social, como propõe
W. J. T. Mitchell, e como o visual impacta a percepção de mundo do observador, interferindo em suas
experiências e socialidades. Compreende-se a visualidade como um conjunto de fatores que forma uma
maneira específica de ver o mundo (como minucia Nicholas Mirzoeff) e, a partir disso, propõe-se que
as culturas urbanas de temporalidade híbrida propõem uma alternativa peculiar de visualidade, que se
desdobra em um conjunto de elementos, tais como performances e produtos. Culturas juvenis contemporâneas tais como as apresentadas neste artigo, que se pautam por temporalidades híbridas em suas
performances narrativas, apontam que os participantes estão propondo questionamentos à complexidade temporal da vida social, utilizando-se da própria cultura midiática e da tecnologia que lhes pauta
padrões de comportamento e estilos de vida como formas de expressão. Nesse processo, a imagem
torna-se uma espécie de elo visual, como sugere Michel Maffesoli, seja para a percepção de mundo, seja
para a posterior ressignificação em práticas, produtos e socialidades. Além disso, é no ambiente urbano
onde se configuram novos cenários de comunicação, de onde emerge um novo sensorium marcado pela
fragmentação da experiência e pelo fluxo contínuo de imagens. E são os jovens quem dão visibilidade
a essa mutação cultural, argumenta Jesus Martín-Barbero, tecendo uma forte cumplicidade cognitiva e
expressiva com as imagens e as sonoridades, com as fragmentações e as velocidades.
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NOME: LARA

PIRES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

instalativo

A condição de médium na dimensão performativa do ato

Propõe-se a divisão da comunicação em três momentos: num primeiro fazer-se-à uma introdução às recentes correntes de que derivam os estudos sobre os media, num segundo momento, através
de exemplos concretos apresentar-se-ão processos de remediação e intermedialidade numa tentativa de
redefinir acondição de médium; e por fim apresentar-se-à um exemplo: a instalação de um dispositivo
performático. Introduziremos o conceito de performance a partir de uma frase de Auslander Philip em
The performativity of performance documentation: « The act of documenting an event as a performance is what constitutes it as such ». E atendendo ao facto da instalação não ser um objecto imóvel
que se define pela negação, como uma não-pintura ou uma não-escultura, mas como uma espécie de sim
ao objecto-espaço, pretendemos ao longo da comunicação dar ênfase à dimensão performática ou acção
performativa do atoinstalativo. O que pressupõe não só a questão do objecto, mas simultaneamente
coloca a questão da temporalidade da performance. Assim, na performance aliada a uma abordagem do
tempo queremos relacionar o corpo com o tempo na instalação, como uma produção de arte contemporânea que se define pela ocupação de um determinado espaço, mas que inclui o corpo e a sua performatividade. Através do vídeo e vídeo-intalação interessa colocar em cena diferentes técnicas de expressão e
de representação dos corpos, e ainda atender à relação participativa que se estabelece com o observador.
As várias étapas sensoriais experimentadas pelos observadores não se limitam à instalação de algo no
espaço. Queremos abrir a discussão de conceitos-chave que permitam a reflexão aberta da relação das
seguintes matérias de reflexão: corpo performático, imagem projetada, vídeo e vídeo-instalação (imagem
em movimento), passagem, re-mediação (conceitos de Jay David Bolter e Richard Grusin), hibridez
(processos de hibridização), observador, intermedialidade(s), presença/ausência, espaço/tempo, zonas
de contacto (caso particular de Ivone Rainer) e movimento (sem dissociação entre a arte e a vida).
RESUMO:

NOME: ANDRE

MELO MENDES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Retratos

(falsos) de Cindy Sherman

RESUMO: Esse artigo pretende analisar o trabalho de Cindy Sherman conhecido como History Portraits
no qual a fotógrafa aborda de maneira crítica a história da produção do retrato na cultura ocidental,
denunciando os recursos retóricos e simbólicos presentes nos retratos canonizados pela História da
Arte. Para realizar essas análises foi utilizado um método de base semiótica que não nega os aspectos
subjetivos numa análise mas preocupa-se em legitimar essa subjetividade por meio de dados objetivos, fugindo assim do risco de realizar uma apreciação puramente impressionista. A análise e reflexão
sobre essas imagens permite entender um pouco melhor as questões de representação relacionadas à
história do retrato, o que é importante não apenas para o campo da fotografia, mas também lança luzes
sobre a construção de gênero e a constituição do imaginário contemporâneo, atualmente inundado pela
presença dos selfies – o “retrato contemporâneo”.

NOME: ALEXANDRE

COSTA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Fenomenologia,

cultura e magia nas imagens de Sebastião Salgado

RESUMO: Este artigo fomenta uma das percepções possíveis em uma representação visual que promove a
denúncia social como instrumento de transformação da realidade social de uma determinada sociedade,
sobrepõe as tessituras da visibilidade do real, modulando conforme a perspectiva cultural daquele que
vê, invisibilidades em percepções que representam as validades da imagem fenomenológica determinada
pelo recorte espaço/temporal do fotógrafo. Temos, por convicção, que a fotografia celebra o registro leal
com seu referente. Traços, sombras, contrastes e formas, ampliam a magia das imagens que invadem
a complexidade do pensamento humano no sentido de instalar uma nova realidade daquilo que foi
percebido. Quando observamos uma imagem que provoca nossa sensibilidade e nos remete a inúmeras
reflexões acerca da realidade somos levados a acreditar que as imagens do mundo mudam, de alguma
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forma, nossa concepção de mundo. Tal reflexão acerca das transformações sociais provocadas pelos
processos comunicacionais que expõe inúmeras realidades e seus contrastes nos suportes imagéticos
do fotojornalismo contemporâneo tem, nas últimas décadas, provocado nossa sensibilidade no que diz
respeito aos problemas sociais espalhados pelos quatro cantos do mundo. Imagens produzidas pelas
lentes do fotógrafo SebastiãoSalgado fomentam essa questão. Dentro desta perspectiva, este trabalho
objetiva a percepção e apresentação da imagem aberta, fenomenológica, fundante na sua percepção,
onde atualiza seu amplo potencial de visibilidade encarnado nos meios, e que culmina no processo de
representação e validação do real percebido, onde a imagem ganha força e ocupa o posto de mediação
entre o homem e o mundo. Este trabalho aponta a invisibilidade da imagem que simula o real percebido,
haja vista sua reconhecida incapacidade de se apresentar naturalmente ao mundo. Procuramos rastrear
um dos pontos mais fecundos e problemáticos da filosofia e das Ciências da Comunicação, tateando os
conceitos e funções da imagem. Para isso, uma releitura da obra de Sebastião Salgado ilumina várias
reflexões acerca da abordagem antropológica, histórica e cultural, que descreve a imagem “artefactum”,
propagada pelos inúmeros suportes midiáticos e ao mesmo tempo, mediadora das formas de percepção
do homem no mundo. Numa outra abordagem examina a essência, função da imagem como interface
entre as possibilidades do sensível e inteligível do sujeito, presente e consciente de suas amplitudes
cognitivas. A análise dos mecanismos da representação e da linguagem, apresentada pelos estudos representacionistas da história da arte e da mídia, onde a imagem ocupa espaço fundamental como meio de
visibilidade e existência, fecunda uma ampla reflexão, que em contraposição aos estudos da fenomenologia da percepção e aos princípios da semiótica contemporânea são examinadas, principalmente, nos
pressupostos e colaborações de Merleau-Ponty, Flusser, Mitchell, Baitello, Català Domenech e Belting.
A ideia de que a percepção nos coloca em contato com uma experiência que guarda uma inerência
vital e, ao mesmo tempo, uma intenção cultural e racional que se apresenta como nosso ponto de vista
sobre o mundo, principalmente no viés do repertório do fotógrafo Sebastião Salgado esuas imagens do
mundo.

NOME: LORENA

TRAVASSOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

gêmeos Yorubá

Ibeji fotográfico: Apropriação da fotografia no ritual de

RESUMO: Na tradição Yorubá os gêmeos são chamados de “ibeji”, que significa “nascer de dois”. Quando
nascem eles dividem o mesmo espírito: dois que são um. Por isso, são considerados sagrados e rituais são
oferecidos em homenagem. Quando um dos gêmeos morre é encomendada uma estatueta de madeira
para armazenar o espírito. Com o surgimento da fotografia e a chegada do islamismo e cristianismo
na comunidade Yorubá, – e consequente proibição de adoração de imagens – a família, com a morte
de um dos gêmeos, passa a encomendar a um fotógrafo uma espécie de fotomontagem realizada com
a duplicação da imagem do irmão sobrevivente. O artigo busca empreender um olhar em direção à
fotografia, essa media racional, ao ser apropriada pela mitologia Yorubá para dar continuidade ao culto
dos gêmeos. Trata-se da fotografia dos gêmeos ou ibeji fotográfico como objeto de culto, evocando
a presença de espírito através repetição da imagem e servindo para a rememoração doritual. Tendo
em vista essas considerações, parte-se das seguintes questões: Como a imagem fotográfica, produzida
por uma media racional e cercada por um ideário de modernidade, passou a ser apropriada pelo povo
Yorubá, uma cultura não-ocidental e de características específicas na relação com os gêmeos? Quais
as características fotográficas que justificam a utilização do ibeji fotográfico no altar doméstico como
presença de espírito do um gêmeo? Procura-se perscrutar a apropriação de um artefato moderno em
uma prática religiosa de cunho tradicional. Com o intuito de analisar o fenômeno em questão, optou-se
utilizar do conceito de apropriação que remete à forma como os indivíduos ou grupos apropriam-se das
representações, ao recebê-las de forma passiva, para em seguida associá-las e reconstruí-las de acordo
com características próprias (Chartier, 1990). Assim, o presente artigo pretende dar atenção ao papel
específico da fotografia na construção do ibeji fotográfico, portador de significações múltiplas, que
existe numa teia de relações entre as pessoas e espaços de uso. A apropriação fotográfica no ritual em
torno dos gêmeos, com a construção de ibeji fotográfico, alcança sentido fantasmagórico e/ou espiritual
com a atribuição de poderes místicos atribuídos à fotografia por esse povo, através da faculdade de
armazenamento do espírito do gêmeo falecido. Importante lembrar que a particularidade fotográfica de
restauração do duplo por meio da repetição da imagem possibilitou a rememoração do ritual, e por isso,
o seu fortalecimento. Diante disso, pode-se dizer que a união de todos esses fatores que constituem o
ritual dos gêmeos parece encontrar na fotografia a sua representação fiel.

79

NOME: TERESA

MENDES FLORES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As Fotografias das Expedições Africanas e a Construção
do Império Português: o caso da expedição de Henrique Dias de Carvalho ao
Muatiânvua (1884-1888)
RESUMO: Este artigo parte da interpretação de um objecto : o álbum fotográfico produzido no contexto
da expedição africana ao Muatiânvua (Lunda – Angola), expedição dirigida pelo então major Henrique
Dias de Carvalho, durante quatro anos, entre 1884 e 1888. O exemplar que estudei pertence à Biblioteca Nacional de Portugal, mas existem mais três exemplares. Com recurso a documentos complementares, pretendo traçar a história deste álbum e o modo como a partir dele se pode perceber o contexto
em que as fotografias foram produzidas e a política da imagem prosseguida no âmbito das expedições
científicas e desta expedição em particular, que ocorre no momento crítico em que se reúnem os países
europeus interessados pela partilha de África, na conferência de Berlim de 1885. Estes aspectos não são
aqui examinados do ponto de vista da política no seu sentido estrito, mas o que procuro investigar é o
modo como as práticas da imagem integram esses interesses, por vezes conflitantes. Ou seja, trata-se de
identificar as políticas da imagem e as ideologias que lhes estão subjacentes e que as conformam e fazem
existir numa dada ordem discursiva mais vasta (Foucault) no interior de diversas instituições, desde
logo, a instituição científica. Este aspecto crítico, centrado nas imagens e na visualidade, é fundamental
para a interpretação que faço do contributo da cultura visual como área de investigação. No caso em
análise, o papel da imagem fotográfica na prática científica é indissociável deste contexto político em
que o conhecimento científico dos territórios é pautado por valores colonialistas de dominação política
e económica. A fotografia surge associada a um discurso progressista e emancipatório, sendo vista como
prova de civilização e do dito progresso que assegurariam a capacidade de colonizar os “povos gentios”.
Tratando-se de uma apropriação simbólica dos objectos fotografados, as suas consequências são bem
reais. As fotografias e as suas versões em gravuras na imprensa, por exemplo, são elementos essenciais
na construção da própria ideia de império – um império imaginado e imaginário (Anderson) que se
constrói, precisamente, na e pela imagem.

MODERAÇÃO: ANA MELO

PAINEL 5 – SALA 10 – 14/11 . 9H30

NOME: FLÁVIO

PINTO VALLE E PAULO BERNARDO FERREIRA VAZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Vida

e Morte nos retratos dos moradores do edifício 911

RESUMO: Localizada no número 911 da Avenida Prestes Maia, no centro de São Paulo, a antiga sede
da Companhia Nacional de Tecidos, falida em 1991, estava abandonada há mais de 10 anos quando,
em 2002, foi ocupada por aproximadamente 500 famílias, integrantes do Movimento dos Sem-Teto
do Centro (MSTC), que transformaram os 22 andares do edifício em centenas moradias provisórias e
improvisadas. Ao longo de 4 anos, os quase 2000 moradores da ocupação construíram um espaço onde
uma vida comum era possível. No entanto, em 2007, uma ordem judicial determinou que as famílias
deixassem o edifício. Em fevereiro de 2006, a Cia de Foto, coletivo formado pelos fotógrafos Rafael
Jacinto, Pio Figueroa e João Kehl, produziu um ensaio na ocupação. Embora não seja imparcial como
dizem ser muitas das reportagens feitas sobre o edifício, nem engajada como são as diversas intervenções artísticas realizadas no local, há algo de político nesta série de fotografias: “temos aqui uma
abordagem que sugere ser possível tratar esteticamente uma realidade social, compreendendo-a em vez
de apagá-la” diz Pio (2015). Trata-se de um exercício de descoberta de um lugar por um olhar que se
assume estrangeiro e que não esconde o impacto causado por sua presença. Por essa razão, observa-se
que, nos retratos que compõem esta série (ver https://goo.gl/nMrJte), as poses se mostram como o resultado de uma negociação entre fotografado, fotógrafo e aparelho. No entanto, ainda que esses retratos
sejam o resultado de uma negociação, as pessoas retratadas, de alguma maneira, resistem a ação do
fotógrafo e do aparelho. Giorgio Agamben (2007: 27) destaca que a fotografia “representa o mundo
assim como aparece no último dia”. Tal como a morte, a tomada fotográfica é imediata e definitiva. Por
isso, os retratos produzidos pela Cia de Foto, em que cada morador é apreendido em seu gesto diante
do aparelho fotográfico, carregam o peso de vidas inteiras. O fotógrafo promove a morte ao querer
preservar a vida. No entanto, se os habitantes do Prestes Maia número 911 colocam suas vidas em jogo
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nesses gestos apreendidos pela fotografia, em contrapartida eles exigem que não sejam esquecidos. Pois,
na fotografia, a repetição do gesto promove a recapitulação de uma existência inteira. Assim, osretratos
que compõem o ensaio 911, ao mesmo tempo em que exigem que esses moradores sejam recordados,
também oferecem o testemunho de suas vidas. Ao fixar a imagem daquilo que passa diante do aparelho,
a fotografia funciona como o testemunho de coisas que não existem mais. Por essa razão, Roland
Barthes (1984) chama de spectrum o objeto fotografado: porque a fotografia, ao mesmo tempo em que
mantém uma relação com o espetáculo, promove o retorno do morto. Neste artigo, pretendemos pensar
os retratos dos moradores do edifício 911 em sua relação com a morte.

NOME: MARIA

DA LUZ CORREIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Sem

do início do séc. XX

pés nem cabeça: a decapitação na fotografia recreativa

O motivo da decapitação na fotografia recreativa do início do séc. XX é recorrente. Nos
manuais de fotografia recreativa que ensinavam aos amadores como realizar truques fotográficos nos
seus tempos livres, um artifício frequentemente explicitado era o do retrato sem cabeça. Nas fotografias
a preto e branco, por vezes coloridas à mão, figuravam homens ou mulheres que seguravam nas mãos
a sua própria cabeça, por vezes juntamente com uma faca. Estes retratos risíveis que se enviavam aos
amigos ou mostravam às visitas nos álbuns de família contrastam com a seriedade de outras fotografias
da época onde a decapitação, realizada em contexto de guerra, tem contornos sérios. Propomos uma
reflexão sobre as figurações humorísticas da decapitação na fotografia do início do séc. XX, que questione em que medida o riso tem uma dimensão política, nomeadamente através de uma consideração da
dicotomia da “cultura” e da “barbárie” proposta por Walter Benjamin e retrabalhada mais recentemente
por Georges Didi-Huberman.
RESUMO:

NOME: JOSÉ

CLÁUDIO ALVES DE OLIVIERA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

nicação e da arte

Sala de milagres e os seus ex-votos como vetores de comu-

RESUMO: O

presente trabalho é um recorte do sub tópico desenvolvido no segundo capítulo da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Museologia (PPG-MUSEU), da
Universidade Federal da Bahia, intitulada “Abordagens e Discussões sobre o espaço museal, a patrimonialização e acomunicação cultural; Estudo comparativo entre a sala de milagres e o museu dos Ex-votos
do Santuário do Bomfim, Salvador, Bahia”, e tem como objetivo analisar a salade milagres do Bomfim,
em Salvador, Brasil, como canal comunicacional que traz os objetos ex-votivos expostos como media
que cria a sintonia entre o público visitante, o devoto e o padroeiro. Ao adentrar numa sala de milagres, é perceptível a existência de diversas narrativas, estejam elas impressas, fotografadas, esculpidas
ou pintadas, estas com reprodução de pessoas ou animais, com grande ou pequena riqueza de detalhes,
mostrando ambientes dos simples aos sofisticados, trazendo um elenco de personagens que perpassam
de simples pessoas a ilustres personalidades. Os ex-votos não devem sua eficácia comunicacional apenas
à transmissão da cultura e da memória – visíveis, legíveis e tangíveis –, pois sua efetividade está no
cruzamento de todos os saberes transmitidos e deslocados de suas origens, que vem do passado para
o presente Por existirem tipologias ex-votivas distintas na sala de milagres do Bomfim, no Brasil, os
ex-votos narram as graças, as súplicas e muitas vezes “(...) a expressão do seu pensar e do seu sentir”,
acrescenta Luiz Beltrão (1971), em uma observação mais profunda acerca do que é absorvido pelo
receptor. Nesta fase da pesquisa observou a necessidade de um olhar não para aproximar ou comparar
uma imagem ou um objeto de arte ex-votivo, mas interpretar de uma forma desprendida de valores, que
sabemos fazer parte da dialética da imagem. Nesse contexto, trabalhamos a arte popular dos ex-votos,
que é feita do povo para o povo. E vendo esta arte sem perder a sua essência, mesmo diante de objetos
em forma erudita ou kitsch, aglomerando uma pluralidade estética em si, que incita valoração e repertório histórico. Tal arte pode ser impregnada de critica e (re) interpretação social, cabendo ao observador compreender as nuances nos seus traços, nas suas linhas e a profundidade com que ela veicula
diálogos e cultura ao mundo estético.
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NOME: MARIA

MANUEL ROCHA TEIXEIRA BAPTISTA E MAFALDA MARIA LEAL DE OLIVEIRA E SILVA FRADE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Representações visuais da morte na edição de livros em
Portugal – um estudo exploratório

Nas últimas décadas a edição de livros em Portugal tem produzido múltiplas obras sobre
doença e morte, especialmente abordando a doença ou morte de figuras mediáticas e conhecidas do
grande público. O presente estudo procura analisar o modo como a morte é representada visualmente
nas capas destes livros, procurando quer as regularidades e constantes quer a evolução imagética a que
o mercado livreiro tem obrigado na última década por força de uma competição cada vez mais intensa
por leitores e por espaço/tempo nas livrarias. O estudo analisará também diferenças e semelhanças na
representação visual da morte quando se trata de sujeitos do sexo feminino ou masculino, diferenças
etárias (especificamente no caso de morte de crianças ou de fetos), diferenças por tipo de doenças e
ainda por tipo de editoras.

RESUMO:

NOME: ALBERTINO

JOSÉ RIBEIRO GONÇALVES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

nova dança da morte. As imagens nas embalagens de tabaco

RESUMO: Nos séculos XV e XVI, frisos com esqueletos e personagens ocuparam paredes de igrejas e
cemitérios. As “fotografias” tétricas nasembalagens de tabaco lembram essas danças. Pela exposição
(não se pode não ver), pela repetição (um fumador média visionará cerca de 7000 imagens por mês),
pela centralidade da morte e pelo objectivo assumido: provocar, através do visionamento das consequências do pecado/tabaco, a fobia ao pecado/tabaco. Existem, naturalmente, diferenças. Nas imagens
medievais, a morte dança, canta e ri; nas embalagens de tabaco a morte é mórbida e dolorosa. Nas
primeiras, o visionamento é público, nassegundas, é privado, senão íntimo. As danças macabras são
universais (visam todas as categorias sociais), enquanto as imagens das embalagens de tabaco têm um
alvo específico (o fumador). Nos maços de cigarros prevalecem as imagens de corpos mortos, de cadáveres, e de fragmentos de corpos estropiados. São imagens cruas, cirúrgicas, de seres biológicos ou, se
se preferir, de animais humanos, o que remete para as noções de biopolítica, de Michel Foucault, e, até
certo ponto, de homo facer, de Giorgio Agamben. As pessoas beneficiam de uma “esfera de intimidade”
(Georg Simmel). Qualquer intrusão forçada a essa “muralha de honra” (Émile Durkheim) incorre numa
violação ou numa desonra. Obrigar o fumador a transportar as imagens degradantes das embalagens
de tabaco, a ser o arauto do estigma, configura uma estigmatização mediante um símbolo portátil.
A introdução de imagens chocantes nas embalagens de tabaco fere dois direitos de cidadania, consagrados na Constituição da República: o 1º artigo, no que respeita à dignidade e o 26º artigo, a propósito
da intimidade. Como é possível dezenas de democracias terem aceite esta clara suspensão de direitos de
cidadania? Um esboço de resposta será ensaiado a partir dos trabalhos de Thomas H. Marshall, Michel
Foucault e Georgio Agamben.
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NOME: SARA

MODERAÇÃO: JOSÉ GOMES PINTO

PARGANA MOTA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Explorando

práticas visuais nas “closet shops” do Facebook:
Auto-representação, consumo e micro-celebridade

RESUMO: Vivemos

numa era onde o visual tem um papel central em muitos aspectos sociais e culturais
da vida (Rose, 2001). A denominada “viragem digital” não só se tornou uma metáfora para o fluxo
crescente de media e imagens digitais, mas também impulsionou a forte visibilidade e popularidade
da fotografia pessoal (Rubinstein & Sluis, 2008), cujas práticas estão cada vez mais incorporadas nas
dinâmicas da vida quotidiana. A miríade de imagens pessoais e fotografias do quotidiano partilhadas
nas plataformas das redes sociais, das quais o Facebook pode ser uma sinédoque, também acentuam
a crescente “visual publicization of ordinary life in a ubiquitous photoscape” (Hand, 2012: 1). Esta
comunicação irá focar-se na produção, consumo e partilha de fotografias e auto-retratos entre um
grupo de jovens mulheres que criaram perfis de Facebook para comprar, vender e trocar roupas. Este
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tipo de uso do Facebook tem sido mencionado ocasionalmente (ver por exemplo Miller, 2011: 138),
mas raramente examinado em profundidade. Será explorado como o acto de tirar e partilhar selfies,
e fotografias de roupas, quartos e roupeiros, não é apenas central para esta actividade de consumo de
moda – dado o postulado de que “consumption and vision are mutually constructing practices” (Fornäs
et al, 2007: 82) – mas como estas práticas são também formas de reclamar presença e visibilidade. Será
também analisado como as práticas nas redes sociais e as práticas fotográficas destas jovens mulheres
estão inseridas em processos de micro-celebridade e self-branding, emergindo assim como veículos de
um mercado laboral global, característico do capitalismo tardio. Esta comunicação examinará também
o modo como as práticas visuais destas jovens, apesar de seduzidas pelo charme da cultura comercial
da imagem, abrem um espaço onde ocorrem negociações entre formas criativas de auto-representação e
as generalizações dos mass media e da cultura da celebridade, moldando a forma como se vêem a elas
mesmas no presente e no futuro.

NOME: FRANCISCO

SILVA MITRAUD E MARIA ISABEL R. OROFINO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Novos

modos de vestir: vestuário e prós-modernismo

RESUMO: O

projeto moderno, iluminista e burguês propunha a libertação do homem através da racionalização da vida, do cientificismo, da tecnicidade. A história deixa claro que esse projeto fracassou e
criou-se um sentimento de vácuo e desilusão. A arte moderna assume papel interpretativo e mediador
da sociedade (HARVEY, 2009), mas com o desenvolvimento do capitalismo logo rende-se às injunções
do mercado, o que faz com que “o modernismo resultante [seja] ‘positivista, etnocêntrico e racionalista’, ao mesmo tempo que era imposto como a obra de uma elite de vanguarda...” (p. 42). Contra
esse cenário de cooptação institucional, novamente a estética se insurge. Aos poucos, elementos considerados bizarros, escandalosos, criticados por uma conformidade burguesa, assumem o lugar central
da produção cultural da nova sociedade, e caracterizam um novo estilo – o Pós-modernismo, marcado
pela aceitação do fragmentário, efêmero, do descontínuo e do caos (2009, pág. 49). Paralelamente, o
capitalismo globalizado, interconectado planetariamente, reconfigura as noções de espaço-tempo, dá
origem a acumulação flexível, como novo modelo empresarial capitalista e transforma a sociedade na
sociedade de consumo. Os meios de comunicação e o desenvolvimento das plataformas digitais, povoam
nosso mundo, transformando-o no planeta das telas. Essa transformação desloca o papel das linguagens verbais para outro lugar, dando prioridade às linguagens não verbais. Como diz Norval Baitello,
“vivemos hoje em um mundo não apenas de franco domínio da imagem, como de escalada aberta das
imagens com uma visível perda progressiva da escrita em favor de ícones” (2010, p. 84). Assim, o
sujeito contemporâneo comunica-se através do consumo de imagens, e , mais importante, das imagens
de si mesmo. É nesse contexto que compreendemos que novas maneiras de cobrir o corpo se inserem.
Se, como diz Baitello (2005), a partir das ideias de Pross, o corpo é a mídia primária, nele, corpo,
também se reflete todo o embaralhamento de fronteiras pós-modernas. A forma como alguns sujeitos
se vestem na pós-modernidade, fala das marcas da pluralidade, da multiculturalidade, do cruzamento
de fronteiras, que antes eram estabelecidas por padrões de vestir da modernidade. Para Lipovetsky “o
descuidado, o tosco, o rasgado, o descosturado, o desmazelado, o gasto, o desfiado, o esgarçado, até
então rigorosamente excluídos, veem-se incorporados no campo da moda” (2011, p. 140). Mas, não são
apenas os padrões estéticos que são confrontados. Há, principalmente, um questionamento das convenções que demarcam as questões de gênero, classe, raça ou de gerações, a partir do vestuário. Como sujeitos-ícones, fazemos uso do corpo e do vestuário para construir nossos próprios textos. Como diz Daniel
Miller, “as roupas não são superficiais, elas são o que faz de nós o que pensamos ser” (2013, p. 22). E, se
como afirma Harry Pross (BAITELLO JR, 2005, p. 80), toda a comunicação implica num corpo, começa
e acaba num corpo, então o que ele representa através do vestuário que carrega é que as fronteiras, os
padrões, as categorias, as narrativas estão embaralhadas. Vestuário e pós-modernismo desfilam nas ruas.

NOME: KERMESSON

CARLOS DO NASCIMENTO MAGALHÃES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Análise

das Novas Dinâmicas do Consumo Visual da Música

Este trabalho tem como objectivo discutir novas dinâmicas do consumo da visualidade da
música atualmente, ao mesmo tempo que problematiza a perspectiva de alguns autores sobre a perda
de relevância de alguns elementos essenciais da música, como as capas dos discos, devido às novastecnologias. A partir de alguns casos apresentados, o trabalho também traz à reflexão para entendermos
a música como um fenômeno cuja transição para o digital abre possibilidades de produção e recepção
sem precedentes. Além disso, discute as possibilidades de estudos da cultura visual em torno da música
a partir da perspectiva de Bruno Latour, com a teoria Ator-Rede, e Hans Ulrich Gumbrecht, com a
RESUMO:
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teoria das Materialidades da Comunicação, que nos desafia a direcionar nossos estudos para pensar o
ambiente tecnológico e a comunicação estrategicamente.

NOME: ANTÓNIO

FERNANDO CASCAIS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

em Portugal

receção do bertillonage pela Cultura Visual da Medicina

RESUMO: A obra de Alphonse Bertillon e a técnica do “bertillonage” a que deu nome foram recebidas em
Portugal pouco tempo decorrido da sua conceção em França, tendo-se difundido rápida e amplamente
no nosso país. A pesquisa histórica verifica a sua introdução, no dobrar do século XIX para o século XX,
na ciência criminológica portuguesa através da criação dos Postos Antropométricos (eventualmente
adjuntos aos estabelecimentos penitenciários), posteriormente transformados em repartições e serviços
de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação Civil, os quais, por sua vez, estão na
origem dos atuais Institutos de Medicina Legal, onde, para além de alguns outros arquivos fotográficos
públicos, se conservam os espólios estudados na investigação que o presente artigo reflete. A fundamentação científica, a legitimidade jurídica, a utilidade policial e as técnicas de uso do bertillonage
foram objecto de uma literatura crítica (Alberto Pessoa, Abraão de Carvalho) que prova a reflexividade do seu uso no contexto nacional. A seu tempo, a prática do bertillonage permitiu a constituição
de arquivos antropométricos e dactiloscópicos de fotografia com dimensões muito vastas, que foram
objecto de aturada pesquisa empírica de campo e através da qual é possível ter acesso aos frutos materiais que documentam a história da receção de Bertillon em Portugal. No plano disciplinar, a fotografia
feita segundo os princípios do bertillonage veio a constituir um dos esteios da Antropologia Criminal
(António Ferreira Augusto; Luís de Pina), de onde irradiou para a Medicina Legal (Rodolfo Xavier
da Silva, Azevedo Neves, Adriano Xavier Lopes Vieira, Asdrúbal de Aguiar), e a Psiquiatria Forense,
tendo feito por essa via a sua entrada no campo da Cultura Visual da Medicina em Portugal. Pela sua
relevância, são de particular interesse e concitaram especial atenção da pesquisa as áreas da observação
e estudo da morfologia do delinquente (Luís de Pina, Mendes Correia, Ferraz de Macedo, Asdrúbal
de Aguiar), do registo identificatório e da dactiloscopia (Manuel Pinto de Magalhães, Carlos Lopes),
do estudo da tatuagem (A. Teixeira Bastos, Luís de Pina, Luís Viegas) e, “last but not the least”, da
representação fotográfica do estigma em delinquentes e doentes psiquiátricos (Miguel Bombarda, Júlio
de Matos, Sobral Cid), conservada nomeadamente no espólio do antigo Hospital Miguel Bombarda.
A indagação arqueológica da teoria e da prática do bertillonage é de molde a lançar uma luz inédita e
sobremaneira produtiva sobre um campo originário e ainda muito mal conhecido da história da imagem
em Portugal, com inegáveis implicações para a investigação sobre a atualidade.

NOME: RODRIGO

PEIXOTO E FILIPE COSTA LUZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O espetáculo da estereoscopia – Análise histórica e contributos para um arquivo digital da fotografia estereoscópica analógica.

A ascensão da estereoscopia na 2ª metade do século XIX, provavelmente o primeiro espetáculo visual com uma difusão massiva everdadeiramente industrial, com enorme expressão no mercado
(estimando-se que na viragem do século dezenas de milhões de cartões estereoscópicos fossem vendidos
anualmente), acabou por entrar em esquecimento no segundo quartel do século XX. Assistiu-se a uma
quase anulação na história de disciplinas como a fotografia, ou ocinema, mas que nas últimas décadas
a estereoscopia ganhou novo fôlego e tem sido objeto de estudo amplamente discutido em ciências da
comunicação ou arqueologia dos media. Não pretendemos nos envolver nas discussões sobre as razões
do seu declínio ou criar culpados para o mesmo, seja o aparato necessário para a visualização, a subjetividade da imagem estéreo (Jonathan Crary, 1992: 14) ou a sua utilização por industrias moralmente
condenáveis como a pornografia (AA.VV, 2013: 183). Neste trabalho abordamos a fundação de um
efeito espetacular enquanto orientador do ato de ver e analisamos os problemas que surgem da remediação desse mesmo efeito na passagem do analógico para o digital. Verificámos que este processo de
conversão de imagem necessária para a criação e disseminação de arquivos digitais de fotografiaestereoscópica não é linear, na medida em que a projecção digital de cartões estereoscópicos apresentam
várias dificuldades para uma adequada consistência na reprodução do efeito de relevo. Através do
trabalho realizado para o projecto Stereo Visual Cultural – A Cultura Visual Estéreo Portuguesa apoiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com a referência PTDC/IVC-COM/5223/2012, foi possível
analisar e efetivar o processo de transformação de um arquivo analógico estéreo para um arquivo digital
estéreo.
RESUMO:
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DEMOCRACIA, JORNALISMO E CORRUPÇÃO POLÍTICA
MODERAÇÃO: ISABEL FERIN CUNHA

PAINEL 1 – SALA 15 – 13/11 . 14H30

NOME: CUNHA,

ISABEL FERIN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

corrupção política

A qualidade das instituições na cobertura jornalística da

RESUMO: Esta

comunicação aborda quatro casos mediáticos de alegada corrupção política em Portugal
(Freeport, Face Oculta, BPN e Submarinos) tendo como foco a cobertura jornalística dos atores e das
instituições envolvidas. Partindo das propostas teóricas de Johnston (2005), sobre a caracterização das
síndromes da corrupção, e de Jain (2001, sobre a economia política da corrupção, assim como os dados
aferidos e tratados por Rui Brites relativos ao European Social Survey http://www.europeansocialsurvey.
org/ pretende-se analisar como a televisão generalista portuguesa caracteriza os atores e instituições
políticas na cobertura dos casos de corrupção anteriormente referidos.

_
NOME: RITA

FIGUEIRAS

Corrupção, Comentário e Noticiários Televisivos: Os casos
Freeport, Face Oculta, BPN e Submarinos

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: No

âmbito dos estudos sobre a corrupção e os media, este estudo tem dois grandes objetivos:
(1) identificar o modo como os comentadores nos noticiários da televisão generalista abordam dois dos
casos de corrupção mais mediatizados nos últimos anos em Portugal – os casos BPN e Submarinos em
2009 –. relacionando as narrativas jornalísticas e as dos comentários, (2) e conhecer a forma como os
comentadores se posicionam no debate público e entendem a sua função no processo comunicativo
democrático. Como é que os comentadores abordaram estes dois casos? De que modo podemos relacionar a narrativa jornalística e a da opinião? Existem semelhanças entre o comentário a estes escândalos da área política do centro direita e os proferidos sobre os casos Freeport e Face Oculta, escândalos
políticos relacionados com individualidades do centro esquerda? Estas e outras questões serão abordadas na apresentação do estudo.

_
NOME: ANA

CABRERA

Análise de imprensa dos casos Freeport e Face Oculta:
o escândalo político e agendamento mediático

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Esta

apresentação enquadra-se no projeto de investigação PTDC/IVC-COM/5244/2012, intitulado Corrupção política nos Media: uma perspetiva comparada. Propomo-nos analisar a cobertura da
imprensa nos casos de corrupção Freeport e Face Oculta através de um estudo quantitativo e qualitativo
de peças jornalísticas selecionadas. Como nota Thompson (2008) o escândalo político tornou-se uma
parte importante da vida pública. Eles sinalizam, na atualidade, o carácter instável das democracias, a
descrença nos políticos e nas instituições, agravadas pelas crises económicas e financeiras. Se a visibilidade mediática é indispensável aos políticos ela torna-os, simultaneamente, mais vulneráveis perante
os media e perante o julgamento dos públicos. Ora como sublinha Thompson (2008) os “escândalos do
poder” vulgarizaram-se na vida pública o que está intimamente relacionado com a atenção que os media
disponibilizam a estes acontecimentos. Os jornais não sobrevivem à custa de acontecimentos agendados, como referia Murdock (1974). O escândalo político é uma parte da vida pública essencial aos
media, já que os assuntos são selecionados em função do impacto que possam vir a ter sobre o público
(agenda setting, McCombs and Shaw, 1972). Por outro lado, se o “Priming” é a relação entre os padrões
de cobertura jornalística e os critérios que o público usa para avaliar os políticos (Iyengar and Simon:
1993), o “priming effect” relaciona-se com a capacidade que a programação noticiosa tem de afectar o
critério pelo qual os políticos são julgados. O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados da
análise de imprensa realizada a propósito do caso Freeport e Face Oculta. O estudo centra-se nos jornais
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Correio da Manhã e Diário de Notícias e questiona a forma como os media apresentam as estórias:
os ângulos, os símbolos, estereótipos, os atores (Goffman 1974; Gamson and Modigliani 1986). São
também apresentados os percursos destes acontecimentos enquanto notícia e discute em que medida a
imprensa afetou a forma como os políticos são julgados.

_
NOME: ESTRELA

SERRANO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Padrões

jornalísticos na cobertura de casos de corrupção política

RESUMO: Esta

comunicação apresenta uma análise empiricamente fundamentada dos padrões jornalísticos usados na cobertura de casos de corrupção política ocorridos em Portugal que envolvem governantes, ex-governantes e altos dirigentes da administração pública, A análise centra-se nos anos de
2009 e 2010 e abrange três jornais diários portugueses, um semanário e os três canais generalistas de
televisão. Baseia-se na análise de conteúdo quantitativa e qualitativa das peças publicadas nesses anos
sobre os casos em análise. Através de um conjunto de variáveis trabalhadas no programa SPSS são identificados os enquadramentos, os actores e as fontes mais presentes nas peças, bem como as intercessões
entre o jornalismo, a política e a justiça. O objectivo da pesquisa não reside, apenas, na descrição dos
conteúdos das peças jornalísticas, mas também no que eles poderão significar relativamente à maneira
de reportar a corrupção quando envolve agentes políticos. A um nível mais amplo, procuram-se os
“motivos” ou “razões de ser” (Jesuíno, 1986) dos padrões encontrados, passando do domínio do empírico para o das estruturas e mecanismos que convergem na produção dos padrões jornalísticos identificados. Parte-se da ideia de que, enquanto a análise empírica permite conclusões lógicas sobre como
se caracterizam e como evoluem os padrões jornalísticos na cobertura da corrupção política, a análise
dos contextos em que se processou a cobertura, pode fornecer, através de “operações de pensamento”,
algumas respostas à pergunta: que factores são susceptíveis de influenciar a cobertura? (Serrano, 2006)
A análise recorre ainda a um conjunto de entrevistas com jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social com funções de direcção e com repórteres, com experiência na cobertura de casos de
corrupção política, Os dados apurados revelam um predomínio de fontes e actores institucionais das
áreas da justiça, dos partidos políticos e do governo. A supremacia que evidenciam revela-se quer
através dos enquadramentos Entman, (1993: 51-58) Capella e Jamieson (1997: 33), quer dos títulos
(Patterson, 2003), quer da presença de declarações e citações (quem fala e de quem se fala) que faz
deles simultaneamente protagonistas e fontes. A análise empírica permite identificar um grande mimetismo na cobertura dos casos em análise, com domínio de alguns meios de comunicação social sobre
outros no acesso a informação em segredo de justiça, nomeadamente escutas telefónicas, criando um
fenómeno de concentração e circulação de informação entre os diferentes meios de comunicação social
através de citações reciprocas. A análise qualitativa de uma “amostra de conveniência” conjugada com
as entrevistas a jornalistas, permite concluir que estes estão conscientes dos constrangimentos resultantes das dificuldades económicas dos meios em que trabalham, que impedem uma maior autonomia
da investigação jornalística face à investigação judicial e que reconhecem a existência de perversões
resultantes dessas dificuldades, como sejam uma excessiva dependência de fontes judiciais.

_
NOME: ANA

BEATRIZ MOREIRA E EMÍLIA ARAÚJO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As

televisão e jornais

narrativas mediáticas sobre a prisão de um ex-governante:

Nesta comunicação pretende-se debaterde forma sintética as características principais das
narrativas mediáticas sobre corrupção de políticos. A política é apontada por diversos autores como
uma atividade intrinsecamente ligada à comunicação, particularmente aos media tradicionais– a televisão e os jornais impressos. Castells (2002) sugere que os atores políticos tem hoje uma existência
profundamente mediada, isto é a política desenrola-se nos meios de comunicação, espaços de criação e
de montagem cénica constante. Assumindo que os media tem um papel importante na forma como o
público constrói representações sobre a corrupção e avalia esta, faz sentido perguntar como estão efetivamente os media a veicular e a construir este fenómenoda corrupçãoe, mais especificamente, de que
modo atuam como espaços de julgamento dos políticos e dos juristas potencialmente envolvidos. Socorrendo-se da vasta literatura acerca da relação entre política e media, a comunicação descreve e analisa o
desenrolar do “ evento“da prisão do ex-primeiro ministro português transmitida pelas televisões e pelos
jornais nacionais, em 2014, por alegado ato de corrupção, no exercício do cargo público.
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MODERAÇÃO: BRUNO PAIXÃO

PAINEL 2 – SALA 3 – 14/11 . 9H30

NOME: BRUNO

PAIXÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Corrupção Política Vista A Partir Dos Media

RESUMO: Os media são fundamentais na construção social do escândalo e na denúncia dos casos de
prevaricação. O facto de exercerem a função de informar, somado à dramatização que empregam, bem
como à interpretação dos acontecimentos, influencia a perceção da opinião pública. É sabido que a
corrupção, que enquadramos no âmbito do escândalo político, é hoje alvo de interesse multidisciplinar,
dado o seu impacto na sociedade, afetando a qualidade da democracia, dificultando por isso uma definição consensual, atendendo aos enfoques que são, por um lado, estribados em preceitos estritamente
jurídicos e, por outro, em regras sociais e culturais mais abrangentes (Sousa e Triães, 2008: 28). Com
efeito, também esta varia de acordo com a perceção (Sartori, 1989; Heidenheimer, 2005; Sousa e Triães,
2008; Sousa, 2011; Maia, 2006, 2008 e 2011; Cunha, 2014) e, muito particularmente, é crível que a
perceção da corrupção política possa ser influenciada pela informação fornecida pelos media a partir da
cobertura jornalística que é feita dos casos e seus protagonistas, verificando-se que o discurso mediático pode condicionar a perceção social sobre o fenómeno. A partir de um inquérito por nós realizado,
propomos analisar o crescimento contínuo do número de casos de corrupção, observando-os a partir
da cobertura dos jornais Expresso, O Jornal, O Independente e SOL, durante o período democrático.
Contudo, advertimos, é desde logo patente um abrandamento do aumento da cobertura a partir da
última década da democracia (2004-2014), sobretudo quando comparado com a mancha que representa
o escândalo político, onde os casos de corrupção política se inserem. No mesmo inquérito teremos a
oportunidade de observar que 69,7% dos respondentes que participaram no estudo, realizado entre 03
e 29 de dezembro de 2014, considera que, na generalidade, os políticos são corruptos e só 21,4% acha
o contrário. Esta questão não pretendeu auscultar os inquiridos relativamente ao seu entendimento
sobre se há sujeitos corruptos na política, mas sim se estes acham que, globalmente, a classe política é
corrupta. Por outro lado, havemos de verificar que neste estudo, que foi iniciado 12 dias após detenção
de José Sócrates, onde houve uma prevalência do poder da Justiça face à Política, 762 das 1.418 pessoas
que responderam à questão “Confia na Justiça?”, assinalaram que “não”, ao passo que 29% respondeu
que “sim”. O que acentua a ideia de apreensão e descrença dos portugueses face a este tema. Os resultados expostos suscitam um aprofundado debate e permitem uma reflexão sobre a intervenção da classe
política, da Justiça e dos media na democracia e na vida coletiva.

_
NOME: JOÃO

FIGUERA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

política em Portugal

métodos e os meios da cobertura jornalística da corrupção

RESUMO: O

jornalismo português dedicou, na última década, uma atenção e cobertura muito especiais
a casos de corrupção política. Daí que a perceção pública desse fenómeno tenha uma ligação estreita
com os tipos de trabalho noticiosos que foram feitos, num quadro geral de emagrecimento das redações.
O que motivou e possibilitou, então, tal atenção e empenho por parte dos media, quando a generalidade
dos editores e diretores nos asseguram que enfrentam uma escassez de meios e de recursos humanos
sem precedentes? A ser assim, significa que ficam mais permeáveis e expostos às estratégias das fontes
e, portanto, limitam-se a ampliar as informações que aquelas lhes fornecem ou, ao invés, investigam por
sua conta e risco, não obstante as dificuldades que têm? Seja qual for a resposta, certo é que tratar a
corrupção política como tema jornalístico exige uma capacidade e responsabilidade diferentes, por parte
dos media e dos seus profissionais. Exige método, persistência e boas fontes. E capacidade editorial.
Neste contexto, assume, ainda, particular relevo saber qual a importância que os próprios jornalistas
atribuem ao seu trabalho no apuramento da verdade e como é que eles vêm os seus relacionamentos
com os diversos poderes que com eles se cruzam no âmbito das respetivas investigações. Para melhor
responder a estas questões e sabermos quais os métodos e meios utilizados nos diferentes trabalhos,
ouvimos editores e diretores dos principais órgãos de comunicação, cujas respostas expressam bem a
complexidade do tema, embora concordem no essencial: uma democracia forte e saudável precisa de um
jornalismo atento, independente e pleno de força.
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NOME: ANA

BEATRIZ MOREIRA E EMÍLIA ARAÚJO

“Só há dois tipos de copos: os partidos e os por partir”.
5 Questões a 3 investigadores de comunicação sobre a corrupção

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Esta comunicaçãoalicerça-se no debate teórico sobre a comunicação política nos sistemas
democráticos. Nelapretende-se p
 roblematizar os resultados d
 a análise de três entrevistas exploratórias
realizadas a investigadores da área da comunicação socialversandosobre a forma como os meios de
comunicação s e relacionam com o público no que respeita à informação e debate acerca

da política e ,
mais concretamente, sobre a forma como veiculam ( supostos) atos criminalizáveis dos políticos. Temos
em conta particularmente, a análise d
 e três dimensões: os d
 esafios do jornalismo edaprópria investigação científica no que e respeita à comunicação e estudo da corrupção e a complexidade das relações
entre comunicação, justiça e políticanas democracias eleitorais.
RESUMO:

_
NOME: PATRÍCIA

CONTREIRAS E MAFALDA LOBO

A Mediatização da Corrupção Política: O agendamento do
caso BPN na imprensa e na televisão

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Os

fenómenos da corrupção, sobretudo da corrupção política geram sempre uma forte cobertura por parte dos vários órgãos de comunicação de que a Imprensa não é excepção. Este artigo insere-se
no âmbito do projecto de investigação intitulado Corrupção política nos media: uma perspetiva comparada Refª: PTDC/IVC-COM/5244/2012, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e alojado
no Centro de Investigação Media e Jornalismo, que estudou as percepções dos casos de corrupção nos
media tradicionais e nas suas edições eletrónicas; nos estudos das redes sociais, nomeadamente em blogs
políticos. Na apresentação do estudo “Cobertura Jornalística da Corrupção Politica: sistemas políticos,
sistemas mediáticos e enquadramentos legais organizado por Isabel Ferin e Estrela Serrano, as autoras
referem que os dados divulgados pela Transparência Internacional, o Eurobarómetro e o Banco Mundial
indicam que a percepção que os cidadãos têm da corrupção política fundamenta-se principalmente nos
media. O Relatório da Comissão Europeia sobre a corrupção (Fevereiro de 2014) refere que 90% dos
portugueses percepciona a corrupção como sendo generalizada. O objectivo geral deste artigo é analisar
o caso do BPN na imprensa nacional, mais precisamente em quatro jornais diários: Diário de Notícias,
Jornal de Notícias, Correio da Manhã, Público e no Semanário Sol e em três canais de televisão de sinal
aberto: RTP 1, SIC e TVI, no sentido de perceber quais foram as percepções e representações mediáticas
da corrupção nos conteúdos apresentados, quais foram os temas/assuntos abordados e qual foi o ângulo
de abordagem dos assuntos publicados sobre este caso específico, partindo do pressuposto teórico de
que os media são importantes por duas razões: “Por um lado, determinam quais são os acontecimentos
(assuntos e problemáticas) com direito a existência pública e que, por isso, figuram na agenda de
preocupações, como temas importantes da opinião pública. Por outro lado, definem o(s) significado(s)
dos acontecimentos (assuntos e problemáticas), oferecendo interpretações de como compreendê-los”.
A eficácia do agendamento, não está na capacidade de dizer às pessoas o que devem pensar, e por isso, a
hipótese defende que os meios de comunicação são eficazes na construção da imagem da realidade que
o sujeito estrutura. Esta imagem é uma metáfora que representa a totalidade da informação que cada
indivíduo recebeu, tratou, organizou e acumulou (Traquina, 1999, Wolf, 2001). Em termos metodológicos, optámos pela análise de conteúdo que possibilita a descrição objetiva e sistemática do conteúdo
manifesto dos títulos dos jornais analisados, mediante a construção prévia de uma grelha analítica. Para
esse fim usámos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), que nos possibilitou identificar que lugar ocupa a Corrupção na Primeira Página destes cinco jornais e na televisão, sobretudo
quanto a frequência das notícias e o tipo de destaque dados aos títulos.

_
NOME: JOÃO

CARLOS CORREIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação Autarquica e Jornalismo Regional: Relações e
Proximidades. Para um modelo de análise,
RESUMO: O objectivo principal deste trabalho é a apresentação de um modelo que permita confrontar
o fluxo informativo proporcionado por algumas autarquias com a sua sintonia com indicadores que
reflitam rigor, transparência, inclusividade e fornecimento de informação adequada ao empowerment
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e participação dos cidadãos, enquanto tais e enquanto utilizadores de seriços públicos pela autarquia.
Estabelece-se como princípio fundamental a ideia de que uma informação rigorosa, transparente, independente e capaz de mobilizar os cidadãos numa lógica de modelo aberto é essencial para o combate
a perversões da governança local, como a corrupção. Considera-se que a relação com os jornalistas e a
existência de um eco-sistema mediatico caracterizado por uma imprensa dinâmica e um espaço público
dinâmico é essencial para esse objetivo. Como metodologia, definem-se indicadores que permitem
avaliar dois exemplos ocorridos na NUT (Unidade Administrativa Territorial de Nível III) da Cova da
Beira, em torno de mensagens em que foram alegadas práticas ilegítimas por parte de autarquias e titulares de órgãos políticos, na áera do ordenamento do território. Analisa-se a informação disponibilizada
pela autarquia nos seus canais de informação e a informação veiculada pelos media.
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MODERAÇÃO: PEDRO BRAUMANN
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NOME: MÔNICA

NUBIATO MATOS E JANARA SOUSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mercosul:

Comunicação por uma integração regional

RESUMO: O Mercado Comum do Sul (Mercosul), bloco econômico constituído atualmente por cinco
países membros (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela), adquiriu dimensões que vão além
dos objetivos econômicos – embora a economia seja a base do bloco. Cultura, educação, meio ambiente,
infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, comunicação e cidadania são abordagens recorrentes
nas discussões em todas as instâncias institucionais, destacando-se: Conselho de Mercado Comum
(CMC), órgão superior; Grupo de Mercado Comum (GMC), órgão executivo; Parlamento do Mercosul
(Parlasul), órgão legislativo. A inserção dos temas baseia-se na compreensão de que são essenciais para
superação de desigualdades entre os países, que dificultam o processo de integração regional. A Resolução do Grupo de Mercado Comum (GMC) nº 155 de 1996 cria a Reunião Especializada de Comunicação Social com o objetivo de promover ações conjuntas tendendo a coordenação e cooperação no
plano informativo, de imprensa e na difusão do processo de integração. O documento, em seu artigo 2,
prevê que o grupo de coordenadores elabore, para a apreciação do GMC, propostas de pautas de ação
que contemplem tarefas prioritárias, prazos e meios para a conclusão, às necessidades das etapas do
processo de integração. Segundo a resolução, o GMC considera: Que a integração será mais efetiva com
um melhor conhecimento e apreciação mútua do processo em curso, através de um amplo e ágil intercâmbio de notícias que contribuam para o entendimento recíproco; Que em razão disso é importante
promover a difusão de toda informação vinculada ao MERCOSUL, de forma individual ou conjunta,
por meio de programas de cooperação entre agências de notícias, rádios e televisões oficiais, assim como
de outros meios de comunicação social, e Que, para tais fins e em virtude das caraterísticas especiais
que caracterizam essa temática, é conveniente promover relações mais estreitas e ações concretas no
campo da Comunicação Social mediante encontros periódicos entre os responsáveis dessa área nos
Estados Partes. (GMC RES.155/96). A partir das observações acima, busca-se a compreender bem como
a descrever as discussões em comunicação social a partir dos atores que compõem a rede de ação do
Mercosul para o processo de integração regional, incluindo a análise documental das atas, documentos e
declarações institucionais do Grupo de Mercado Comum do Sul, órgão executivo do bloco, produzidos
pela Reunião Especializada em Comunicação Social – RECS Mercosul.

_
NOME: CLÁUDIO

ABDO E ARMANDO PILLA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Crise,

suicídio e comunicação – a correlação entre a presença
das notícias sobre a crise e a interferência na vida das pessoas em Portugal

RESUMO: O presente artigo tem como principal objetivo correlacionar a quantidade de vezes que a crise
econômica mundial, especialmente na Europa, está presente na capa do Jornal Público no mês de abril
de 20151. A intenção é analisar o aumento dos casos de suicídio que são apontados em pesquisa2 realizada na Europa e perceber se há ou não ligação entre a quantidade de vezes que o evento é noticiado
e o índice de suicídios em Portugal. Para além de um fenômeno social, a crise econômica mundial se
tornou em evento político com diversas consequências para a sociedade. Os veículos de comunicação ao
noticiarem, com alta frequência, a crise em diversos países e os efeitos na vida do cidadão aliada a falta
ou corte de investimentos de governos em prevenção e programas que visam evitar o suicídio, fizeram
com que o número de vítimas chegasse a 10 mil entre 2008 e 2011 nos EUA e na Europa3. Somente na
Europa o índice aumentou 6,5% desde 2009. O Jornal Público de Portugal, tendo suas capas do mês de
abril de 2015 analisadas na presente pesquisa, noticiou durante 14 dias não consecutivos alguma informação ou notícia relacionada a crise econômica na Europa. As palavras mencionadas variaram entre
Troika, austeridade, poder de compra, crise, cortes, dívidas e atrasos do Estado no repasse de verbas
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para algumas instituições. “Available studies of the impact on suicide of the 2008 global financial crisis
reported data from only a limited number of countries or single countries. There has been no systematic
investigation into the broader international pattern or the sex/age groups and regions most affected,
although this information is urgently needed as there is a concern that governments’ austerity measures
might inadvertently lead to negative impact on population mental health and further increase suicide
rates. A recent analysis of data from European countries provided an early indication of the impact of
the current economic crisis on suicide; all but one of these countries experienced more suicides in 2009
than in 2007. Three recent studies with data from single countries—England, Italy, and the United
States—found a significant rise in suicide during the 2008-10 recession. These analyses, however, were
based on a limited number of countries and have yet to assess sex and age specific effects, the extent to
which other countries have been affected or to quantify the overall “excess suicides” attributable to the
economic crisis”. Chang, S. S., Stuckler, D., Yip, P., & Gunnell, D., (2013)

_
NOME: ANABELA

FÉLIX MATEUS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Interdisciplinaridade

de uma nova comunicação

e transformações sociais: a importância

RESUMO: A complexidade dos problemas das sociedades hodiernas e as necessidades emergentes de
inovação e adaptação às mais recentes características tecnológicas e económicas levam investigadores
a considerar um processo de convergência entre diversas áreas de pesquisa científica. As mudanças
globais e a crescente importância dos fluxos e das redes transnacionais em todas as áreas da vida social
criam novos desafios às ciências sociais e também a grande parte das ciências exatas. A importância da
interdisciplinaridade, e sequente construção de redes de investigação internacionais interdisciplinares,
surge com o próprio desenvolvimento científico-técnico que tem permitido e provocado o nascimento
de variados ramos científicos. Essas novas abordagens passam a contemplar a pesquisa científica dos
processos transnacionais. Um fator há a realçar: ciências distintas, discursos próprios. O efeito sinérgico
que resulta da complementaridade ativa das várias ciências que se propõem a um mesmo objetivo só se
obtém através da ação da comunicação, presente ao longo de todos esses processos. A necessidade de
um esforço suplementar de cada uma das áreas, complementares, em ordem a uma comunicação eficaz
e eficiente, impõem-se dentro de cada grupo de pesquisa, devido às características dos seus discursos
técnicos e científicos, particulares a cada uma. O presente trabalho pretende apresentar uma reflexão
sobre as caraterísticas do fator dinâmico que é a nova comunicação, assaz recorrentemente técnica, e
a imprescindível responsabilidade que detém na interligação entre os distintos campos da ciência que
lhe são transversais, traduzindo a filosofia das áreas com que está comprometida enquanto estratégia
implícita, com uma missão política que detém nunca esquecendo a vocação primeira que a fundamenta:
ser eficaz e eficiente perante os destinatários a quem serve. Espera-se contribuir para o entendimento
desta nova comunicação, implícita ao tipo de economia que regula as sociedades atuais, fundamental
ao processo de interdisciplinaridade a que a generalidade das ciências recorre hoje com o intuito do seu
desenvolvimento.

_
NOME: NUNO

MOUTINHO E RUI NOGUEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Influence

of Funding Cycles on the success of crowdfunding:
an evaluation of each project category, focusing on journalism
RESUMO: In

a context of financial crises, good ideas may never see the light of day for lack of resources
and many business opportunities may be lost. However, there is a new financing alternative ending said
setbacks: crowdfunding, an open call for the provision of financial resources either in form of donation or in exchange for the future product or some form of reward to support specific initiatives and
purposes. Due to the increasing popularity of crowdfunding online platforms and their many possible
applications, it has become more and more important to understand how this funding model works
so that both entrepreneurs and investors can make the most of this tool. Among the four different
crowdfunding models, reward-based crowdfunding is the one that better appeals to the investors’ prefe91

rences and/or beliefs, therefore implying that their decisions are based on non-observable factors which
influence their cost/benefit individual analysis. Addressing a gap in existing literature, this work studies
the evolution of the funding process of reward-based crowdfunded projects as a possible factor of their
success. Through the empirical dynamic analysis of several projects, it will be possible to set trends and
establish patterns between the early performance of a project and its success. An econometric model
based on dummy variables will show us if the investors are moved by sympathy towards bad performing
projects, or if personal preferences are overshadowed by the good performance ones. It is expected that
the second case will prove to be the correct one. However, depending on the nature of the project, it is
possible that some categories will show different trends from the average. In order to see if this is true,
journalism projects will be further studied and compared to the rest of the sample. Journalism creates a
strong impact on society, which can be seen by investors as a positive externality. As such, these projects
will appear to them as being more worthy of their help, and investors’ behaviour may change. In fact,
it is expected that investors will be more committed to the success of these projects, participating in
their funding regardless of their performance. In other words, while other projects will succeed only
when they show good results during the first days, journalism projects can be successful even when they
perform poorly in their early stages. Therefore, this kind of projects with more success will be subjected
to a deeper qualitative analysis.
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NOME: JOÃO

MODERAÇÃO: PEDRO BRAUMANN

MIRANDA E CARLOS CAMPONEZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

vigia os vigilantes?”

Organismos de regulação do jornalismo português: “Quem

RESUMO: As

transformações do paradigma social e político, decorrentes da Revolução de Abril de 1974,
vieram reenquadrar e reformatar o plano mais vasto da estruturação e organização da comunicação
social e do jornalismo em Portugal. No campo da regulação, pela mão dos jornalistas, por iniciativa
parlamentar e governamental, ou até mesmo através da pressão mais ou menos informal dos movimentos civis e sociais, assistiu-se à geração de uma miríade de organismos normativos, que correspondiam a campos bem delimitados da auto, da co e da heterorregulação (Sousa, 2001; Fidalgo, 2009;Arons
de Carvalho et al., 2012). Esta circunscrição verifica-se, contudo, menos clara quando observada à
luz da composição destes mecanismos, onde encontramos demonstrações marginais ou mais explícitas
de tendências de reprodução dos mesmos elementos em diferentes funções ou diferentes organismos.
Ao mesmo tempo, manifesta-se particularmente interessante a dicotomia presente entre uma realidade
pautada por um nível baixo de renovação dos elementos e situações pontuais de renovação constante
dos membros. Situações que, embora , convergem na expressão de, por um lado, um alheamento dos
profissionais pelo contexto normativo da sua conduta e, por outro, um desinteresse das instâncias administrativas e do público pelo quadro regulatório da comunicação social (Santo, 2007). Dentro do panorama do reenquadramento complexo da composição dos organismos normativos, ressalvam-se ainda as
tendências de marginalização da regulação participada, recentrando a constituição numa disposição
heterorreguladora (Maia, 2007; Camponez, 2012), bem como de afirmação de uma bicromia ideológica.
Através do levantamento dos nomes, funções, elemento representado, ano de entrada e ano de saída
de todos os membros de todos os organismos centrais de regulação do jornalismo português, existentes
desde 1974 (Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, Conselho de Imprensa, Conselhos de
Informação, Conselho de Comunicação Social, Alta Autoridade para a Comunicação Social, Entidade
Reguladora para a Comunicação Social e Comissão Profissional da Carteira de Jornalista), este estudo
pretende desenvolver uma caraterização aprofundada da composição do sistema normativo do jornalismo. Paralelamente, e recorrendo a correlações de diferentes variáveis, esta comunicação pretende
responder pragmaticamente à questão que atravessa toda investigação debruçada sobre a regulação
do jornalismo: “quem vigia os vigilantes?” Quem compõe/compôs os diferentes meios de regulação do
jornalismo português? Quem representam/representavam? Qual o nível de renovação dos membros?
Qual o grau de repetição em organismos diferentes?
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NOME: MARIA

JOSÉ BALDESSAR, CRISTIANE FONTINHA E BEATRIZ CAVENAGUI

Mudanças no jornalismo: a necessidade de encontrar novas
formas de monetizar o conteúdo e fidelizar audiências

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A redução no número de profissionais jornalistas nas redações, fenômeno que ocorre em todo
o mundo, a migração da publicidade para os meios digitais e o uso de tecnologias portáteis para acesso
ao conteúdo, tem feito as empresas de comunicação a buscarem alternativas para a monetização do
conteúdo m – seja ele em texto, áudio, vídeo ou multimídia. Essa busca, ora se dá por mudanças estruturais na publicidade com a produção de textos escritos pelos anunciantes e identificados como tais ou
a publicidade nativa – onde o anunciante faz a pré-encomenda do material jornalístico. Por outro lado,
cada vez menos usuários chegam aos conteúdos dos meios através de suas páginas iniciais, mas pelas
redes sociais como Twitter, Facebook ou YouTube. Esta nova forma de acesso à informação provoca alterações na distribuição de conteúdo em gera inovações com o Instant Article, lançado pelo Facebook no
início do mês e já tem a adesão de gigantes como NYT e The Guardian. Este artigo, portanto, objetiva
discutir as diversas alternativas utilizadas pelos meios de comunicação para atrair a audiência e dessa
forma, agregar valor ao conteúdo publicado. Pretende-se também, discutir as dificuldades de monetização de bens de informação a saber a não rivalidade, exclusividade e transparência tendo por bases
teóricas Shapiro e Varian (1999) e em pesquisas tradicionais como as de Druker (2002) e Porter (1999).
Para alcançar tal objetivo, projeta-se uma revisão bibliográfica para os conceitos norteadores tais como
monetização, valor agregado e commodities; conhecer as experiências através do mapeamento destas
em relatos acadêmicos ou mesmo jornalísticos; nomear os principais autores e agentes desse processo.
Por fim, apresentar nas conclusões, as alternativas pesquisadas sob forma de diretriz analítica.

_
NOME: MARIANA

LAMEIRAS E HELENA SOUSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

impasses da regulação dos media

RESUMO: Numa

altura em que a regulação parece ocupar um lugar de destaque nas agendas nacionais e
internacionais e em áreas diferenciadas, como a energia, a saúde ou a banca, a fundamentação concetual do termo carece de consenso. Confundem-se as designações derivadas do conceito de regulação,
os significados e as práticas ao passo que se complexificam os terrenos de atuação. No caso dos media,
acrescenta-se o acelerado ritmo das mudanças e das inovações tecnológicas, que transformam e desafiam
uma área que continua a reger-se por um enquadramento tradicional e desfasado da atualidade. Na literatura, o fenómeno tem sido amplamente caraterizado pelo caos regulatório, pela implosão mediática
e por uma abordagem que enfatiza uma desorientação normativa, ficando muitas dúvidas sobre o que
regular e como regular. Investigações anteriores levam-nos a considerar que, em termos nacionais, os
reguladores se continuam a reger por premissas assentes em legislação setorial e tradicional não conseguindo, consequentemente, acompanhar as mudanças que ocorrem nem incorporar na sua atuação as
tecnologias, a internet e os desafios sociais que sucessivamente se vão colocando. Ao mesmo tempo que
se questiona o papel dos estados, preconizam-se modalidades alternativas de regulação e incentiva-se
a co regulação (como é realçado pelo Livro Branco da Comissão Europeia intitulado “European Governance”, de 2001). No fundo, convocam-se modalidades mais criativas de regulação, que preconizam a
inclusão de uma diversidade de atores e de intervenientes numa horizontalidade e complementaridade
de processos de intervenção na vida pública, em concordância com as caraterísticas inerentes à media
governance. Este trabalho visa esclarecer quais são as principais áreas de desconforto em termos de
regulação dos media, bem como as linhas estratégicas propostas para lidar com um cenário em permanente mutação. Através da análise de produções e iniciativas europeias e internacionais desde o início
dos anos 90, é apresentado um mapa identificativo das convicções e dos impasses sobre a regulação
mediática decorrentes do entendimento da União Europeia e do Conselho da Europa.
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NOME: ELSA

COSTA E SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

nova lei da rádio e seus efeitos no sector

O panorama da rádio em Portugal tem vindo a caracterizar-se por uma crescente concentração da propriedade e pela integração de frequências locais em cadeias de retransmissão de programas
centralmente produzidos. As alterações legislativas produzidas desde a legalização das emissoras locais
RESUMO:
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foram permitindo este fenómeno, sempre induzidas pela realidade do mercado. A existência de uma
nova entidade reguladora para a comunicação social (ERC), com poderes acrescidos face à anterior Alta
Autoridade para a Comunicação Social, e que entrou em funções em 2006, não alterou as tendências
de mercado já assinaladas a partir de meados dos anos 90. A evidência científica produzida a partir da
análise das deliberações da ERC demonstra que o movimento em direcção à concentração manteve-se
e acentuou-se: houve concentração de facto através de estratégias de retransmissão e também de jure
com alterações formais a nível da propriedade. Em 2010, o Parlamento aprovou uma nova lei da rádio
(lei n.º 54/2010, de 24 de Dezembro) que alargou significativamente os limites à concentração da
propriedade no sector. Assim, o objectivo desta comunicação é, a partir da análise das deliberações da
ERC a partir da entrada em vigor da nova lei, mapear as alterações produzidas no mercado pela iniciativa do legislador, identificando as estratégias de resposta dos diferentes grupos empresariais.
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NOME: TERESA

COSTA ALVES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

serviço público de rádio no espaço lusófono: contribuições
da rádio pública para a sonoridade da Lusofonia
RESUMO: Foi no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial que surgiu a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, documento essencial para refletir sobre a génese do conceito de serviço
público de comunicação. O seu artigo décimo nono remete para a necessidade de um sistema público
de divulgação de informação, um direito de caráter universal que contém a ideia da constituição de
um sistema democrático da comunicação, em que todos são representados (não-discriminação), todos
se representam (participação) e todos acedem a essas representações (acesso). Mais recentemente, no
início do milénio, também a UNESCO (2001) reforçou os valores do serviço público, demarcando
um distanciamento para com o modelo comercial e enfatizando a necessidade de separação perante
instituições políticas. Universalidade, excelência, diversidade, responsabilidade e inovação (EBU 2012)
constituem os princípios fundadores do serviço público; assumindo, então, que a ele compete assegurar
a afirmação de uma pluralidade cultural, atribuindo-lhe esse dever de abordar a cultura, a história e a
própria língua numa perspetiva de mediação do conhecimento entre nichos culturais e o público em
geral, como poderá a rádio assumir este papel de transmissão de cultura popular no espaço da Lusofonia? Pensar o espaço lusófono no espaço mediático através da lente dos meios públicos parece ser,
além de relevante, necessário. Só um serviço público de comunicação atento a este diálogo necessário
entre os povos e as culturas poderá ser representativo da pluralidade do mundo em que se insere e ser
capaz de contribuir para a construção de um maior entendimento entre os países da circunscrição lusófona. O serviço público de comunicação poderá ser a entidade que sintetiza a expressão mediática da
cultura lusófona. Partindo da ideia de que a Lusofonia, para se constituir enquanto espaço de dinâmicas
sólidas e construtivas para os seus países-membro, terá de ser pensada a partir das suas interseções
culturais, parece que a abertura dos média à disseminação da cultura lusófona poderá potenciar as
trocas diplomáticas entre os países de expressão portuguessa e, assim, contribuir para a sedimentação
da democracia na globalidade dos países lusófonos. Poderá a cultura lusófona ser considerada cultura
popular? Aliás, perante todos os “biombos” de separação multicultural que devidem os vários países
da Lusofonia, explorados nos capítulos anteriores, poder-se-á assumir a existência de uma “cultura
lusófona”? Nesta comunicação, aprofundaremos o conceito de diáspora, aflorando o papel da rádio na
ligação das comunidades emigrantes ao seu país de origem, e concretizaremos esta reflexão através da
análise dos programa da Antena 1 “Vozes da Lusofonia” e “O Mundo Aqui”, dedicados à cultura lusófona, à música de expressão portuguesa e às comunidades emigrantes.

_
NOME: CARLOS

EDUARDO ESCH E NELIA DEL BIANCO

Radiodifusão Pública: análise comparativa de estratégias
digitais adotadas em Portugal, Espanha e no Brasil.

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
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O desenvolvimento das tecnologias digitais e o contínuo incremento dos novos serviços de
comunicação online estabeleceram um cenário desafiador para a manutenção dos sistemas de radiodifusão – públicos ou privados – mundo afora. Esse novo contexto tem imposto aos veículos, a imperiosa necessidade de diversificarem suas operações e utilizarem novas plataformas de distribuição de
conteúdo se desejam, a médio prazo, renovar e fidelizar suas audiências. Com a digitalização e ampla
gama de opções midiáticas que passaram a ser disponibilizadas aos usuários/consumidores, as emissoras
públicas enfrentam perdas consideráveis de fatias de audiências, situação que pode – em circunstâncias limites – colocar em cheque a legitimidade social da radiodifusão pública no cumprimento da
sua missão e relegá-la a um plano de menor relevância perante os próprios cidadãos/contribuintes. Ao
mesmo tempo e de modo paradoxal, as plataformas digitais têm o potencial para se tornarem os meios
pelos quais as emissoras podem renovar e realimentar a interação com partes representativas do público.
Mendell (2011) sugere que os meios públicos utilizem as plataformas digitais para aumentar o acesso
aos seus serviços e produções e, em particular, por parte daqueles segmentos mais jovens. A despeito
desses desafios, no cenário europeu a UE aprovou resoluções que indicam a necessidade de capacitar as
emissoras públicas para operarem por meio de todas as plataformas digitais possíveis, ou seja, considera
que a atualização tecnológica deve ser uma responsabilidade institucionalizada e incluída no plano
anual de atividades de cada veículo. Já no cenário brasileiro, observamos que a Empresa Brasileira de
Comunicação, gestora dos meios públicos federais, começa a fortalecer ações no sentido de desenvolver,
de modo mais intensivo e extensivo, o uso do ambiente virtual como forma de contato com o público.
A partir dessa premissa geral, o Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, analisou as
plataformas digitais mantidas pela EBC no Brasil, pela RTP em Portugal e pela RTVE na Espanha com
o objetivo de identificar as estratégias práticas adotadas por essas entidades para enfrentar o desafio de
diversificar suas operações e incorporar novas plataformas virtuais/digitais de distribuição de conteúdos
televisivos e radiofônicos, de modo a aumentar as possibilidades de conquistar e renovar as audiências
de suas emissoras. A adoção de estratégias virtuais se faz urgente diante de um quadro que indica um
forte e contínuo crescimento no Brasil e na própria Europa do número de usuários da Internet e do
acesso a dispositivos móveis. Esse conjunto de mudanças tem promovido importantes transformações
na forma de consumir os meios de comunicação. Todo esse contexto transformador desafia os entes
públicos de radiodifusão em um cenário no qual as modificações tecnológicas produzem inquietações
e em um momento no qual se questiona a própria importância e a legitimidade da radiodifusão como
serviço público. Os problemas a serem enfrentados vão, desde a falta de capacitação profissional e
técnica até a escassez de recursos que caracteriza o setor.
RESUMO:
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NOME: FERNANDO

OLIVEIRA PAULINO, KENIA MAIA, JAIRO FARIA MENDES E MADALENA OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Ombudsman e serviço público de mídia no Brasil e em
Portugal: análise de programas de ouvidoria da EBC e da RTP
RESUMO: Este trabalho tem como objeto o conteúdo de programas de ouvidoria das empresas públicas
de radiodifusão de Portugal (RTP) e do Brasil (EBC). Para isso, por meio do método da Análise de
Discurso, verificou-se de que forma as demandas do público são expressas na linguagem utilizada em
amostras dos programas de rádio e televisão veiculados pelas emissoras entre 2010 e 2015. O termo
ombudsman, que pode ser traduzido por “representante do povo”, surgiu na Suécia em 1809 para
designar os profissionais responsáveis por mediar as relações entre os cidadãos e empresas públicas
do país. No Brasil, é traduzido como Ouvidor e em Portugal esse profissional é chamado de Provedor.
Na mídia, o jornalismo se apropriou da função em primeira instância como maneira de avaliar os
conteúdos publicados. Em 1922, impressos japoneses já adotavam esse tipo de experiência, mas a
prática se tornou mais popular no ocidente a partir da implementação de Ombudsmans de Mídia em
jornais estadunidenses a partir de 1967. Seguindo essas tendências, ouvidorias em meios de radiodifusão começaram a aparecer na década de 1990, principalmente em empresas públicas europeias, e vêm
se difundindo pouco a pouco pela América Latina, com perspectivas variadas e características específicas desse tipo de meio. A partir de então, ouvidorias em empresas públicas de radiodifusão têm se
tornado práticas cada vez mais presentes em países iberoamericanos. Adotadas comumente por meio de
regulação formal, essas ferramentas podem funcionar como mecanismos de accountability e estimular
o media criticism sobre o conteúdo veiculado em emissoras públicas de rádio e televisão. Os programas
de ouvidoria são os meios pelos quais esses setores têm a possibilidade de dar visibilidade aos debates
gerados a partir de mensagens enviadas por telespectadores e radiouvintes sobre a programação dos
veículos. Com formatos diversificados, condizentes com a identidade das emissoras, esses produtos
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tornam-se canais de representação do público dentro dos veículos e podem estimular a participação
dos cidadãos. Criada em 2006, a Ouvidoria da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) possui programas
que analisam e expõem as demandas dos radiouvintes e telespectadores sobre o conteúdo veiculado nas
emissoras da empresa. A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi criada em 2008 por
meio da lei de criação da empresa. É responsável por receber e analisar as críticas e sugestões do público
sobre os conteúdos veiculados nas oito emissoras de rádio da empresa, na TV Brasil e nas notícias veiculadas pela Agência Brasil. A empresa produziu programas de ouvidoria para suas emissoras de rádio e
TV até 2013 e atualmente não tem veiculado novas edições desses espaços. A partir dos resultados das
análises, a pesquisa concluiu, por exemplo, que os programas da RTP se mantiveram mais regulamente
produzidos e veiculados que os da EBC e que isso pode ter influenciado no discurso das emissoras,
inclusive no que diz respeito aos níveis de representação, interação e participação do público.

_
NOME: PEDRO

JORGE BRAUMANN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Serviço Público de Média em Portugal: novos desafios da regulação

RESUMO: No novo ambiente comunicacional, a presença do Serviço Público de Media Global nas diversas

plataformas de distribuição de conteúdos comunicativos é fortemente recomendada pelo princípio da
universalidade, de maneira a que o serviço público acompanhe os novos hábitos dos utilizadores, visto
que só assim pode efetivamente servir a sociedade. Para marcar a diferença, o Serviço Público de
Media Global deve ser neste quadro cada vez mais o “guardião” da diversidade da cultura e do pluralismo, garantindo a preservação da língua, literatura, música e história dos diferentes países europeus,
garantindo a RTP o espaço lusófono, cuja dimensão é todo o mundo da lusofonia. A RTP deverá estar
cada vez mais próxima dos cidadãos, desempenhando o seu papel de “regulador de mercado”, criando
valor social, garantindo a qualidade e diversidade da oferta, assim como do pluralismo, virada para o
futuro e a inovação ao serviço dos portugueses e da lusofonia no mundo. A criação de um novo órgão de
supervisão e fiscalização interna da RTP, o Conselho Geral Independente, para além de outros órgãos
de fiscalização ou regulação internos e externos já existentes, representa um novo desafio, mas também
uma oportunidade única de um novo modelo de prestação do Serviço Público de Media Global, menos
dependente de decisões governamentais. A RTP deve fazer a diferença e ser diferente dos operadores
de media comerciais, alcançando o difícil equilíbrio entre o Cumprimento da sua Missão de Serviço
Público de Media Global, a relevância social, as restrições financeiras e as diferentes formas de regulação a que está sujeita, estando sempre ao serviço dos cidadãos portugueses e da Portugalidade Global
com uma elevada qualidade e diversidade dos conteúdos que oferece em todas as plataformas e terminais de acesso.
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MODERAÇÃO: FERNANDO OLIVEIRA

PAINEL 1 – SALA 11 – 13/11 . 17H15

NOME: ANA

M

SOFIA TORRES PEREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Argumento de Cinema tem Sexo?

RESUMO: Um

argumento de cinema, tem género? É sexualizado? Assexuado? Um argumento de cinema
pode trazer consigo estereótipos quanto ao género masculino e feminino? Nos últimos anos, diversos
estudos têm sido realizados quanto à representação dos géneros na tela, em filme. Apesar da importância efectiva destes estudos tendo em conta a influência que o cinema pode ter na sociedade, já que
transmite pensamentos, culturas, costumes, modas, e pode potenciar mudanças sociais, alguns teóricos
e críticos, muito poucos ainda, perguntam se não estaremos a esquecer um passo nestes ditos estudos:
estamos a questionar como é que a figura feminina e masculina são representadas na tela e como é que
isso poderá afectar, criar preconceito ou mudar a sociedade mas... e antes disso? De onde é que vem o
filme? Quem escreve essas personagens potencialmente estereotipadas? Quem cria essa narrativa que
será representada em tela? Antes de haver um filme numa tela, actores, produtores, realizadores, luzes,
câmara e acção... o que existe? É neste espaço de “vazio”, de “quase nada”, de “esquecimento” que
encontramos o argumento e o argumentista. Muito poucos estudos têm sido feitos até à data quanto ao
papel de um argumento no cinema, quanto à sua linguagem, quanto à sua capacidade de mover massas
e de influenciar culturas mas... antes de haver um filme na tela, antes de haver toda uma equipa, a
única coisa que existe é um argumentista e o seu argumento. A escrita e criação de um argumento é
a criação de um Mundo, de um Universo de personagens e histórias, que vai controlar a capacidade
de comunicação que um filme poderá ter. Um filme de ficção não vive num vácuo de histórias e de
valores prévios e são as personagens, valores, histórias do argumento que vão ser criadas e recriadas na
tela. Não estaremos então a saltar um passo fundamental quando nos questionamos quanto ao papel
dos géneros na tela de cinema, mas não num argumento? Um argumento pode ser sexualizado? Pode
influenciar as massas e criar estereótipos? E quem escreve os argumentos: homens ou mulheres? Nos
Estados Unidos, a meca do cinema do storytelling, a percentagem de mulheres guionistas a trabalhar
no mundo do cinema em 2012 era de 15%. Será isso relevante? E em Portugal onde um estudo ou uma
análise quanto a este tema não foi ainda iniciado até porque... qual é a importância efectiva de um argumento em Portugal? Que papel representa um argumentista em Portugal? E que discrepâncias podemos
encontrar entre o número de mulheres e homens guionistas em Portugal? Este estudo procurará então
abarcar uma temática ainda muito pouco estudada e estruturada: a importância do género na escrita
de argumento – quem os escreve e como são escritos. Por outro lado, este projecto procurará ainda dar
início a um estudo quanto à escrita de argumento no novo cinema português. Num estudo que poderá
para já, assumidamente, oferecer mais perguntas do que respostas, ousamos lembrar a importância de
um argumento para o cinema e perguntar: o argumento tem sexo?

NOME: ANDRESSA

DEFLON RICKLI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Story e a Docuficção

Robert Flaherty e o Realismo Cinematográfico:Louisiana

RESUMO: Sempre

que se fala em documentário, carrega-se automaticamente a busca pela verdade, pelo
real, pois como a própria descrição do gênero insinua, deve ser documental. Dentro dos programas
de pesquisa cinematográficos essa discussão fica por conta das teorias realistas, sobretudo Kracauer
e Bazin, sendo as contribuições deste último que se discorrerá na sequência. Antes disso, entretanto,
faz-se necessário construir um referencial a respeito do gênero em questão. Um dos principais teóricos
do documentário, Bill Nichols afirma que há dois tipos de documentários e os classifica como sendo
documentários de satisfação de desejos e documentários de representação social e acrescenta que é
difícil definir o que é documentário, pois o termo não deve simplesmente ser reduzido a um verbete.
Ele considera todo que todo filme é um documentário, pois não vê no gênero a mera reprodução do
real, mas é forma de representação (2005, p. 26). Para Nichols, toda obra cinematográfica mostra a
cultura que cerca aquela produção e representa a aparência dos participantes do filme (que seja com
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atores ou não) e considera, portanto, uma forma de representação do mundo “real”, sob o prisma de
que produziu. Ademais, chama a ficção de ‘documentário de satisfação de desejos’, já que, para ele,
essas produções preocupam-se com o universo onírico. O que ele define como ‘documentário de representação social’ é a não ficção, na qual o cineasta tem uma responsabilidade ainda maior, pois ela recai
tanto no âmbito daquilo que será representado quanto sobre o público, pois o espectador também
participa das reflexões que são apresentadas no enredo. O trabalho pretende construir uma análise do
documentário sob a ótica da historiografia do cinema, com um referencial que leva em conta o legado do
Dialectical Program, sobretudo as contribuições de André Bazin, um dos principais teóricos do realismo
no cinema. Para tanto, se pretende analisar a obra de Robert Flaherty, com foco especial em Louisiana
Story, em função de este ser um dos filmes de Flaherty que possui uma narrativa bastante próxima do
cinema de ficção.

NOME: PEDRO

FIGUEIREDO VERAS

“Por que você não olha para mim?”: Uma releitura do filme
“O padre e a moça” sob a ótica do desaparecimento dos povos de Georges Didi-Huberman

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

O presente trabalho pretende estabelecer um diálogo entre as proposições de Georges Didi-Huberman em “Peuples exposés, peuples figurants”, no que diz respeito à capacidade das imagens
de fazerem aparecer povos em vias de um desaparecimento, e a produção cinematográfica brasileira
por meio de análise da obra “O Padre e a Moça”, de Joaquim Pedro de Andrade. O filme em questão,
inspirado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, se insere ainda nos primeiros gestos
do Cinema Novo, movimento cultural de grande importância no Brasil, que problematizou uma série
de questões de cunho político-social cravadas no seio da sociedade brasileira. Filmado em locação, no
interior do estado de Minas Gerais, fotografado em preto e branco, em uma montagem de ritmo lento
que privilegia os planos-sequência, além de uma interpretação de atores voltada para o intimismo e
para a escassez de diálogos, “O Padre e a Moça” guarda evidentes influências do neo-realismo italiano,
o que deflagra seu potencial político e sua preocupação em emancipar um povo oprimido, evidenciando
problemas sociais como o subdesenvolvimento, a fome e a pobreza. Contudo, ao longo do tempo, foi
analisada enquanto uma obra que discute temas mais relacionados a uma introspecção dos sujeitos
como o amor, a religiosidade e a repressão da sexualidade, tendo a temática social mais como pano de
fundo do que núcleo para o seu debate. Considerando o cinema enquanto um laboratório de imagens,
a proposta aqui é promover um experimento: uma releitura deslocando profundamente o lugar dos
protagonistas, até então, dos personagens do Padre (Paulo José) e da Moça (Helena Ignez) para a população da cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras, locação real onde se deram as filmagens. Trata-se
de um povoado de interior, miserável, doente, sem recursos, sem perspectivas, imerso no esquecimento
do progresso industrial, composto por pessoas velhas e nenhuma criança, que se vê dominado por um
patriarcado local e pelos dogmas da igreja católica. Ou seja, trata-se de um povo em franco desaparecimento. Considerando que essa mesma população tem papel preponderante não apenas na narrativa
mas no discurso social que permeia o filme, a ideia é submeter as opções estéticas de Joaquim Pedro de
Andrade a uma análise fílmica e reinterpretar a posição desse povo filmado (e não representado) à luz
do pensamento de Georges Didi-Humberman. Por meio de aproximações e afastamentos entre o filme
e a teoria, procurar-se-á então questionar se “O Padre e a Moça” opera uma construção de imagens
capazes de fazer aparecer um povo na iminência de seu desaparecer.
RESUMO:

NOME: JOANA

RAQUEL BARROSO DE CARVALHO E SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Simulação

de Guerra” de Harun Farocki

e cartografia em “Imagens do Mundo e Epitáfios

Pretendemos estudar o documentário “Imagens do Mundo e Epitáfios de Guerra” (1989,
75’, cor, Alemanha) de Harun Farocki desenvolvendo um mapa mental da cartografia (Deleuze, 2000)
através das ligações entre a montagem cinematográfica (Didi-Huberman, 2012) e os aspetos conceptuais
do simulacro (Braudillard, 1991). Farocki (1944-2014) marcou indelevelmente a história do cinema do
real, explorando na imagem a relação entre perceção e simulacro. A sua obra lembra-nos que só existe
cinema onde há encontro e experiência do real no mundo. Ao rever “Imagens do Mundo e Epitáfios de

RESUMO:
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Guerra”, questionar a imagem será uma outra forma de questionar o que é o real no reconhecimento do
que é o simulacro. As convulsões sociais e políticas do final da década de 1960 definiram o percurso da
filmografia de Farocki. “Imagens do Mundo e Epitáfios de Guerra” é um ensaio visual acerca da relação
entre perceção e produção industrial. O filme baseia-se em fotografias aéreas do campo de concentração
de Auschwitz, tiradas acidentalmente por pilotos americanos enquanto fotografavam a fábrica de Buna.
Em 1977, procedeu-se à recoleção e análise dessas imagens. A partir dessas fotografias, Farocki investiga
as mutações sociais e políticas da imagem através das “máquinas de visão”, designadamente fotogrametria, aerofotograma, imagens tridimensionais, simuladores e robots. Neste contexto, começaremos
por identificar alguns agenciamentos teóricos do documentário que visam sustentar a construção de
uma cartografia da imagem. Mostrar-se-á que a imagem no cinema de Farocki apropria da cartografia
um modelo epistemológico do real e do seu simulacro. Posteriormente, analisaremos três dimensões
do simulacro no filme em estudo: (i) tempo; (ii) espaço; e (iii) gesto cinematográfico. Em relação à
primeira, destacam-se planos do filme que apontam a simulação do tempo como um modo cinegético
de recriação do espaço. A segunda dimensão problematiza a construção de novos espaços mentais como
simulacro da realidade. Trata-se de uma abordagem que Foucault (1986) desenvolveu a partir da sua
definição heterotópica para descrever espaços físicos, mentais e utópicos capazes de formar simulacros
da realidade. Na terceira dimensão, realça-se o programa dos gestos (Agamben, 1996), que assegura no
filme a reprodução de uma memória coletiva. Finalmente, analisar-se-á a montagem cinematográfica
(Didi-Huberman, 2012) como processo de representação da imagem análogo à metodologia cartográfica. Neste contexto, procurar-se-á mostrar em que medida tanto a análise formal do filme como a
sua abordagem conceptual resultam das componentes simulacro, montagem ecartografia. É no diálogo
resultante da sincretização entre as duas metodologias de representação – cartografia e montagem – que
se procura discutir “Imagens do Mundo e Epitáfios de Guerra” como simulacro entre o espaço do real
e o espaço cinematográfico.

MODERAÇÃO: SÉRGIO DIAS BRANCO

PAINEL 2 – SALA TP2 – 14/11 . 9H30

NOME: MARIA

DO SOCORRO FURTADO VELOSO E MARIA ANGELA PAVAN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Apontamentos

“José e Pilar”

sobre a construção do tempo no documentário

RESUMO: Este estudo tem como objeto central o documentário “José e Pilar” (2010), produzido a partir
de uma imersão de quatro anos do diretor português Miguel Gonçalves Mendes na rotina do escritor
José Saramago (1922-2010) e de sua companheira, a jornalista Pilar Del Río. As autoras, nesta análise,
levam em consideração o tempo a que o cineasta recorre para promover o que compreendem como
tentativa de eternização de instantes do dia-a-dia de seus personagens. Entendemos que as formas de
trabalho de Miguel Gonçalves Mendes conduzem a uma relação de imersão na vida de seus documentados que permite recuperar as encenações e narrativas do cotidiano. Miguel finalizou José e Pilar em
novembro de 2010; Saramago faleceu em 18 de junho do mesmo ano. O escritor viu o corte anterior à
finalização e disse ao cineasta: “Agora percebo porque tantas horas a filmar coisas que achava que não
tinham interesse. O filme não é sobre nós dois, é sobre a vida”. Esta reflexão, portanto, abarca a temporalidade na construção do audiovisual – aqui percebida como um importante recurso para o resgate
da memória, ainda que esta seja considerada por alguns teóricos como um rio sem margens (SARLO,
2007). A metodologia usada neste estudo, além da análise do documentário, incluiu pesquisa bibliográfica e documental, e entrevista fechada. Por e-mail, o cineasta respondeu a um questionário quando
estava em viagem para realização de um novo documentário que também terá duração ampliada, e
cujo título é O sentido da vida. Além de “José e Pilar”, as autoras assistiram a duas outras produções
do cineasta: “D. Nieves” (2002), primeiro documentário de Miguel, realizado em quatro dias; e “Autografia” (2004), produzido durante três anos. O estudo utiliza-se de conceitos emprestados às teorias da
história de vida, história oral, antropologia visual e comunicação social. A base teórica inclui Miguel
Gonçalves Mendes e seus documentários (2002, 2004, 2010), Canclini (2007), Taylor (2003) e Sarlo
(2007), entre outros autores.
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NOME: WILIAM

PIANCO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Aspectos

de Oliveira

da geopolítica portuguesa contemporânea em Manoel

RESUMO: Com

mais de 60 títulos assinados ao longo de sua carreira como realizador, o expoente máximo
da cinematografia portuguesa em âmbito internacional, Manoel de Oliveira é tema de interesse para
investigadores, analistas e críticos em diversas partes do mundo. Um pouco pelo fascínio exercido pelo
cineasta recém-falecido que, nascido em 1908, manteve uma produção quase ininterrupta desde os
anos 1980, autores das mais variadas matizes têm buscado pensar a filmografia oliveiriana atrelada às
vivências e tendências de um homem que atravessou o século XX e adentrou ao XXI com excecionais
vivacidade e criatividade. Reforçadas pela íntima relação que a obra de Oliveira conserva com outras
formas de expressão – sobretudo com o teatro e a literatura –, distintas propostas de visionamento sobre
a filmografia do realizador reservam a esse aspecto um ponto privilegiado para se compreender o pensamento oliveiriano. Disso surgem recortes dedicados a narrativas em que preponderam as frustrações
amorosas, o lugar do “feminino” em seu cinema, o contato da filmografia oliveiriana com outras artes
e/ou o pensar sobre a condição humana a partir de uma perspectiva cristã. Esta proposta de trabalho
dedica-se a feições menos exploradas da filmografia de Manoel de Oliveira. Procurarei refletir sobre a
condição geopolítica de Portugal em três títulos oliveirianos do princípio do novo milênio: “Palavra e
utopia” (2000), “Um filme falado” (2003) e “Cristóvão Colombo – o enigma” (2007). Reflexão que
terá em conta o compromisso ético-estético-universalita do realizador – ético, que é, essencialmente,
português-cristão; estético, em respeito às suas características autorais, de acordo com sua linguagem
cinematográfica; e universalista por representar teses amplas por meio de exemplos particulares, individualizados. Esta seleção de títulos e conceitos traz algumas implicações: (1) o reconhecimento de que
o debate acerca do contexto político de Portugal está presente nas produções do realizador português já
desde os seus primeiros filmes ainda nas décadas de 1930 e 1940; (2) o pensamento oliveiriano sobre a
condição geopolítica portuguesa frente a Europa e o mundo tornou-se mais amplo e complexo, daí toda
uma reflexão sobre o projeto expansionista português que tem início com “O sapato de cetim” (1985),
mas que passa também por “Non, ou a vã glória de mandar” (1990) e “Viagem ao princípio do mundo”
(1997); (3) por suas recorrências temáticas, formais e conceituais, a escolha da mencionada tríade
implica uma consideração sobre os “filmes de viagem de Manoel de Oliveira” – conjunto composto
pelos seis títulos mencionados; (4) os três filmes elencados auxiliam no olhar para o discurso oliveiriano em sua vertente mais atual. Ao trabalhar com os “filmes de viagem de Manoel de Oliveira”, tomo
como norte a pressuposição de que o interesse de seu cinema (nesse “corpus” específico, pelo menos)
consiste em problematizar a História, contribuindo, dessa maneira, com debates políticos e sociais que
permeiam reflexões que dizem respeito à Europa e ao mundo na contemporaneidade.

NOME: FABIANA

RODRIGUES E SANDRA FISCHER

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

de “Luz de Inverno”?

sagrado e o profano no cinema de Ingmar Bergman: reflexos

RESUMO: O presente artigo tem o propósito de refletir a respeito das articulações imagéticas entre o
‘sagrado’ e o ‘profano’ na obra do cineasta sueco Ingmar Bergman, com vistas a analisar construções
estéticas e narrativas e a identificar os efeitos de sentido decorrentes e suas relações com a contemporaneidade. O trabalho tem como corpus principal o filme “Luz de Inverno” (1962), cuja narrativa desenvolve-se a partir das angústias, indecisões e dramas existenciais vivenciados por personagens complexas
ambientadas e situadas em contextos singelos e dialógicos. Será enfocada a questão da perda da fé ou a
chamada “ausência de Deus”, discussão que perpassa todas as cenas por meio da figura do clérigo luterano Tomas Ericsson, personagem de Gunnar Björnstrand. Após a morte da mulher, o religioso passa a
desacreditar de Deus, o que o tornará um homem profundamente angustiado, incapaz de relacionar-se
com as outras pessoas e cuja “mea culpa” reflete-se, principalmente, na total incapacidade de ajudar
aos fiéis de sua comunidade. Seus questionamentos e o consequente comportamento, que oscila entre a
violência e a apatia, são suportados pela professora Märta Lundberg (Ingrid Thulin), sua ajudante apaixonada: ambos figurativizam a negação da fé. A ação acontece majoritariamente no interior da paróquia
de Tomas, ambiente frio e repleto de imagens sagradas que ostentam expressões tão sofredoras e atormentadas quanto as que perfazem a máscara do protagonista acuado, dividido entre permanecer como
pároco, mesmo não acreditando mais na divindade, ou desistir efetivamente de sua condição religiosa.
Como pode um pastor sem fé orientar suas ovelhas? O filme apresenta dois domínios que interagem
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em permanente conflito mútuo: um que destaca a estrutura do protestantismo luterano (condição do
sagrado) pela construção cênico-narrativa apresentada no serviço litúrgico de Tomas; outro, que diz
respeito à adesão dos fiéis, paradoxalmente apresentados como paroquianos quase que destituídos de
convicção religiosa, tal como Tomas (condição do profano). “Luz de Inverno” produz sentidos perturbadores, promotores de um exercício estético poeticamente revelador da linha tênue que une e aparta,
lábil e simultaneamente, aquilo que é da ordem do sagrado e o que é da ordem do profano. Como
suporte teórico serão utilizadas, principalmente, obras de Mircea Elíade que abordam as diferenças
entre o “sagrado” e o “profano” na contemporaneidade, Soren Kierkegaard e Peter Berger para a questão
da angústia e do processo de secularização nas religiões, respectivamente; e para o contexto do cinematográfico e do fílmico trabalharemo com as análises de Jacques Aumont e Ismail Xavier, dentre outros.

NOME: ALINE

APARECIDA DE SOUZA VAZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Medianeras?

Entre o flâneur e o transeunte: Onde está Wally no filme

O presente trabalho busca discutir a relação do sujeito com a cidade tal como se potencializa no filme argentino Medianeras – Buenos Aires na Era do Amor Virtual (Gustavo Taretto; 2011).
A partir da metáfora de Where’s Wally? (Onde Está Wally?), série de livros criada pelo ilustrador
britânico Martin Handford, baseada em ilustrações e pequenos textos, em que o leitor deve encontrar
o personagem Wally em meio as grandes multidões, procura-se investigar a presença dos personagens
Martin e Mariana, ora como pertencentes à multidão, ora como observadores. Percebe-se no filme que
as experiências vivenciadas pelos protagonistas constituem-se pela experiência do transeunte que se
insere na multidão, o Wally, e pela experiência do flâneur, que nos termos de Walter Benjamin é conceituado como um ser ótico por excelência, que ao contrário do transeunte, não pertence à multidão, pois
o medo de ser anulado o coloca como observador. Desse modo, busca-se analisar, ler e interpretar como
os personagens do filme de Gustavo Taretto desempenham o papel do personagem Wally, enquanto o
espectador, através da janela do cinema, cumpre o mesmo olhar curioso daquele que procura o garoto
de blusa listrada no livro de Martin Handford. As interações com a cidade (Canevacci; 1993), o modo
de habitar (Heidegger; 1979), a janela do cinema como espaço habitado pelo espectador (Xavier; 2005)
e o movimento do olhar entre o vigilante e o vigiado (Caetano; Fischer; 2014) são algumas reflexões
que impulsionam a pesquisa.
RESUMO:

NOME: HELENA

SANTANA E MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SANTANA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A invisibilidade social e humana no contexto da sociedade
contemporânea – Mundo invisível de Leon Cakoff e Renata Almeida
RESUMO: Mundo Invisível é um filme brasileiro de 2011. Idealizado por Leon Cakoff e Renata de
Almeida, aborda o tema da invisibilidade social. Dividido em onze segmentos, cada um deles dirigido
por um diretor diferente, com exceção de “Kreuko”, dirigida por Beto Brant e Cisco Vasques, o filme,
foi exibido pela primeira vez, em versão completa, na 36ª Mostra Internacional de São Paulo. O filme
mostra-se controverso na forma como reflete e trata uma temática tão sensível. Num país como o
Brasil, diversas são as formas que concorrem para essa invisibilidade, sendo notória a forma profunda e
sensível como é trabalhada em muitas das suas componentes mostrando-se, no nosso entender, “como
um dispositivo de produção de sentidos e de atuação nas políticas de transformação social”. A variabilidade de expressões e de conteúdos torna uma reflexão sobre a coerência formal, expressiva e artística
do objeto fílmico, uma necessidade. O filme mostra-se controverso na forma como reflete e trata a
temática. Num mundo que se mostra a cada dia mais global, e num país como o Brasil, multirracial
e multicultural por excelência, diversas são as formas pelas quais são manifestas e expressadas essa
invisibilidade. Ao ser percebida, construída, dita e vivenciada por diversos realizadores, que se revelam
identidades opostas, fruímos onze visões dessa mesma realidade, sendo notória a maneira profunda
e sensível, e no nosso entender, como é trabalhada em “O ser transparente” de Laís Bodanzky ou
“Kreuko” de Beto Brant e Cisco Vásquez. Nas suas diversas representações, a visibilidade e a invisibilidade, mostram-se numa narrativa sempre trágica e denunciadora da incapacidade humana em se
manifestar melhor. A indiferença impera na forma de interagir e sociabilizar das massas, a violência,
o egoísmo e a insensatez governa a maneira como as pequenas ou grandes cidades se constroem e dina-

101

mizam não só económica, como social e culturalmente, projetando e determinando as novas, mas nem
sempre saudáveis, formas da vivência contemporânea. Ao refletir sobre um filme composto por onze
curtas-metragens, realizadas sobre uma mesma temática, que de forma geral aborda a invisibilidade
social e humana, mas que no individual, se especifica em muitas particularidades, pretendemos inferir
sobre um problema fundamental para a criação artística contemporânea: o problema da determinação
da forma da obra. Surge-nos evidente que a forma que se constrói no dizer das partes, se diz igualmente
no dizer do todo. Pretendemos ainda refletir no processo de demarcação de cada uma das curtas-metragens, em relação ao todo, e cada uma em relação ao tema, bem como da forma como a criação da parte,
concorre para a determinação do todo num fazer próprio à determinação da forma – Tema e Variações.
Por outro lado, o filme permite-nos a análise de diversos modelos de comportamento social e humano,
bem como a análise e exposição de contextos e realidades socioculturais diversas, inseridas contudo,
num tema maior.
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MODERAÇÃO: FELISBELA LOPES

PAINEL 1 – SALA 13 – 13/11 . 8H30

NOME: BEATRIZ

V

CAVENAGHI E MARIA JOSÉ BALDESSAR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Retrato

dos jornalistas no horário nobre do telejornalismo no Brasil

RESUMO: A

imagem dos profissionais de telejornalismo é uma presença constante no cotidiano dos brasileiros. Essa presença implica em processos de construção da identidade nacional, elaborando sentidos de
confiabilidade e credibilidade para chamar a atenção do telespectador para a notícia ao mesmo tempo
em que reflete ideais da sociedade brasileira no que diz respeito ao que é aceito como belo, confiável,
elegante e profissional. O presente trabalho traz um retrato dos jornalistas que aparecem nos telejornais
exibidos em seis emissoras de televisão aberta brasileiras no horário nobre da programação. Durante
uma semana, foram extraídas fotografias de todos profissionais presentes nestes programas, entre apresentadores, comentaristas e repórteres. Nesse quadro visual, composto por 203 pessoas, são analisados
aspectos estéticos, de acordo com características como gênero, cor da pele, faixa etária, cor do cabelo
e traços étnicos. Propõe-se observar como a imagem dos jornalistas circula diariamente no espaço televisivo brasileiro, construindo sentidos a partir do perfil estético que se configura nos profissionais dos
programas analisados. Além disso, pretende-se contribuir com um registro do perfil de profissional do
telejornalismo brasileiro contemporâneo no que diz respeito aos aspectos estéticos ligados ao corpo,
permitindo comparações e análises em cenários futuros.

NOME: ANA

SORAIA MONTEIRO E MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Está

no ar: dar voz às crianças, conversar e pensar com elas
sobre programação televisiva infanto-juvenil

RESUMO: A

televisão continua a ser um medium poderoso e o preferido das crianças portuguesas, que
desde muito cedo mantêm com esta uma relação estável. É através da televisão que as crianças convivem
com os vários mundos de experiências, que consequentemente potenciam a sua formação e desenvolvimento pessoal e social. Neste sentido, e sendo as crianças uma audiência especial, realizou-se um estudo
com a finalidade de, por um lado, conhecer qual a filosofia e critérios adoptados pelos programadores
das emissões infanto-juvenis dos canais temáticos Disney Channel, SIC K e Biggs e o canal generalista
RTP2 (Zig Zag), e por outro lado, conhecer o que veem, pensam, explicam e preferem as crianças de 8
a 9 anos sobre a programação emitida, no período das férias de natal de 2013, pelos referidos canais-alvo. A amostra é constituída por 38 crianças a frequentar o 3º ano do 1º ciclo do ensino básico, à data
do estudo, organizadas em dois grupos e envolvendo os 4 professores da Cooperativa de Educação e
Ensino “A Torre”, de Lisboa. A investigação iniciou-se em 2012 e a recolha de dados foi realizada, nos
meses de março a junho de 2014, ao longo de 4 sessões com cada grupo. A metodologia seguida foi a
do design de ludicidade co-participativo com crianças, da autoria de Conceição Lopes (2015). De natureza qualitativa, esta metodologia é referenciada pela autora às metodologias de investigação-acção,
etnográfica, hermenêutica e dialética e focaliza-se nos focus grupo e grupo de discussão. Da análise dos
dados recolhidos da interacção conversacional protagonizada com e entre as crianças, em cada uma das
4 sessões, evidencia-se o conhecimento sobre: as orientações das crianças sobre a programação televisiva
que lhes é direccionada; o que veem; quais os canais e programas que privilegiam; quais as opiniões que
têmsobre os conteúdos das várias séries que acompanham, as que gostam, não gostam; e quais os fundamentos das suas críticas, nomeadamente, relativas a valores, perfis dos heróis e temáticas das séries.
Quanto à análise da programação dos canais-alvo do estudo os resultados indicam: quais as orientações
dos programadores; e quais são os canais que utilizam, de modo quotidiano, as plataformas on-line de
comunicação e de informação para dinamizar a participação dos seus públicos-alvo e com que finalidade se integram ou não os interesses das crianças nas grelhas da programação. O estudo realizado,
no âmbito do mestrado em comunicação multimédia, para além de poder ser um contributo para os
programadores dos canais televisivos, aquando da escolha de novos programas e sobretudo demonstra
que as crianças sabem muito de televisão, adoram ver televisão e quando os adultos as escutam, lhes
dão voz, conversam e pensam com elas abrem-se janelas de conhecimento e de apropriação crítica da
experienciação do mundo, com resultados na aquisição de níveis elevados de literacia mediática.
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NOME: ALICE

BALBÉ

Jornalismo ambiental na televisão: formatos, conteúdos e
discursos no contexto Portugal e Brasil

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: A

televisão configura-se como o principal meio de informação dos cidadãos em Portugal e no
Brasil, presente em mais de 95% dos domicílios em ambos os países. Esta massiva penetração faz da
televisão uma influente aliada na divulgação de informações sobre as questões ambientais, uma vez
que a definição de sentido destas questões perpassa pela construção social da problemática. Apesar das
diferenças culturais, sociais e estruturais de ambos os países, os telejornais generalistas representam de
forma semelhante o aumento de desastres naturais e as alterações climáticas. As coberturas estão, geralmente, relacionadas com aspectos factuais como os acidentes naturais, catástrofes, enchentes, secas
e incêndios, não havendo espaço para contextualizações mais aprofundadas, estratégias para mitigar
impactos ou formas de adaptação ao atual contexto ambiental e suas implicações. Deste modo, o
jornalismo especializado ambiental apresenta-se como um serviço público informativo, mesmo em
canais privados, apresentando com maior profundidade o tema através da abordagem, do conteúdo e
do discurso diferenciados. Neste contexto, este trabalho consiste num estudo comparativo do formato,
o conteúdo e o discurso entre programas especializados em temas ambientais no Portugal e Brasil, i.e.
Biosfera e Cidades e Soluções, respectivamente. O estudo aborda também aspectos relacionados às
diferenças entre as produções relacionadas no contexto de televisão pública (RTP2, Portugal) e privada
(Globo News, Brasil). A análise dos dois programas demonstra que, apesar de semelhanças nos formatos,
os conteúdos e discursos apresentam diferenças significativas, relacionadas não só ao contexto público-privado, mas também com as dimensões geográficas de cada país e as subjacentes particularidades
climáticas. Observa-se que os diferentes aspectos de cada programa conduz o telespectador de formas
distintas, sendo o Biosfera mais regional, abordando problemas locais e apresentando, de forma didática, soluções efetivas num contexto individual, enquanto o Cidade e Soluções é um programa mais
generalista e científico, abordando problemas globais e de soluções que envolvem diferentes esferas da
sociedade, majoritariamente a governamental.

NOME: MANUEL

ANTUNES DA CUNHA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Portugueses

pelo Mundo”: o novo mapa cor-de-rosa

Até meados dos anos 1990, a emigração portuguesa padeceu de uma invisibilidade crónica
nos meios de comunicação social, de modo particular nos ecrãs de televisão. Desde então, na senda da
produção de conteúdos para a RTP Internacional (1992) e SIC Internacional (1997), a representação
audiovisual dos Portugueses residentes no estrangeiro intensificou-se progressivamente em todos os
canais nacionais (RTP1, RTP2, SIC e TVI) e géneros televisivos (informação, documentário, ficção,
talk-show, reality-show, publicidade). Embora alguns estudos identifiquem diferenças de tratamento
entre conteúdos produzidos em Portugal e nas “comunidades”, em termos globais emerge uma imagem
que privilegia os discursos sobre a disseminação, o enraizamento, o trabalho e o sucesso além-fronteiras.
Em contexto de crise económica, a partir de meados da primeira década do milénio, a nova vaga de
saídas de nacionais para o estrangeiro – incluindo uma franja de jovens diplomados – veio complexificar
a representação social desta população no país de origem. Para dar apenas um exemplo, os termos e/ou
expressões “primeira geração”, “segunda e terceira gerações”, “lusodescendentes”, “comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo”, “diáspora”, “Portugueses residentes no estrangeiro” “luso-americano”
ou, mais recentemente, “emigração diplomada/qualificada” e “nova emigração” traduzem diversos posicionamentos ideológicos no espaço público relativamente ao fenómeno migratório e seus principais
actores. Difundida desde 2010 no serviço público de televisão, a série Portugueses pelo Mundo apresenta, em cada episódio de cerca de 40 minutos, histórias individuais de compatriotas a viver numa
cidade estrangeira. Um conjunto de características (estrutura e ritmo da emissão, frequência, horário
e canal de difusão, imaginário veiculado) fizeram deste programa um espaço de referência no que diz
respeito à visibilidade da emigração portuguesa no panorama mediático nacional. A partir de uma
análise de conteúdo das sete temporadas já exibidas (RTP, 2010-2015), esboçamos o retrato dos cerca
de 450 convidados dos 89 episódios que compõem esta série documental, em torno de um conjunto
de variáveis basilares (sexo, idade, profissão, estado civil, localidade de origem, localidade de instalação e tempo de migração). De seguida, centramo-nos nas duas primeiras temporadas (16 episódios e
RESUMO:

104

85 convidados) para dissecar os discursos destes actores da diáspora portuguesa, mas também os
percursos, espaços e actividades de cada uma das cidades apresentadas aos telespectadores. Os resultados da pesquisa mostram que a maioria dos protagonistas são jovens, diplomados, oriundos da
Grande Lisboa e do Grande Porto, recentemente instalados nas principais metrópoles mundiais onde
trabalham sobretudo nas áreas das artes, educação, comunicação e economia. Os discursos centram-se
predominantemente na descoberta de novas culturas e experiências, na intensidade das expectativas
e no sucesso dos percursos, olvidando quase sempre as dificuldades inerentes ao percurso migratório.
Esta cartografia da (nova) diáspora portuguesa, que se estende de Pequim a Los Angeles, passando por
Sidney, Dakar e Veneza, reactualiza o velho leitmotiv daemigração de sucesso.

MODERAÇÃO: FELISBELA LOPES

PAINEL 2 – SALA 12 – 13/11 . 14H30

NOME: CATARINA

DUFF BURNAY

Os novos mercados e os circuitos transnacionais da ficção
televisiva: Portugal, Escandinávia, Turquia, Israel e Coreia.
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

A ficção televisiva sempre se constituiu como um produto âncora na definição das grelhas
programáticas um pouco por todo o mundo. Este seu papel funcional (Hobson, 2003), aliado ao seu
carácter ludico-afectivo (Fuenzalida, 1996) tem arrastando audiências e contribuido para a formação
de públicos efectivos, logo, agentes performativos capazes de dinamizar os mercados domésticos, assim
como os circuitos além fronteiras. Portugal, país com uma capacidade produtiva elevada, tem vindo a
conquistar espaço e reconhecimento interno, assim como os mercados externos, mediante nomeações
e prémios, a presença em certames da especialidade e, consequentemente, a venda de títulos (produto
acabado ou lata, guião ou formato) (Burnay, 2014). Se Portugal pode ilustrar a capacidade de estabilização de um contra-fluxo de conteúdos ficcionais – desafiando o poder instalado dos mercados
americanos (Norte e Sul) (Schiller, 1969, 1976; Nordenstreng & Varis, 1974; Chada & Kavoori, 1991;
Sinclair, Jacka & Cunningham, 1996; Straubhaar, 2007) – um olhar atento mostra-nos a emergência
de novos mercados. Tendo por base o exposto, temos como propósito mapear os mercados produtores
e exportadores de ficção televisiva na actualidades, nomeadamente, Portugal, a Escandinávia, Turquia,
Israel e Coreia, analisar as estratégias e dinâmicas empreedidas e compreender a reconfiguração do
mercado global e dos circuitos transnacionais de conteúdos ficcionais televisivos.
RESUMO:

NOME: MARIA

ANGÉLICA MARQUES COUTINHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Formatos

televisivos – Entre a comercialização e a proteção jurídica

Esta comunicação pretende abordar o conceito de FORMATO para programas televisivos.
Partimos da definição apresentada pela Agência Nacional do Cinema, órgão de regulação e fomento do
governo brasileiro, que desde 2013 fomenta, através de edital público, o desenvolvimento de projetos
de obras audiovisuais seriadas e não seriadas, e de formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção
independente. No edital, formatos são definidos como “criação intelectual original, externalizada por
meio que assegure o conhecimento da autoria primária, que se caracteriza por estrutura criativa central,
invariável, constituída por elementos técnicos, artísticos e econômicos, descritos de forma a possibilitar arranjos destes elementos para a realização de uma obra audiovisual seriada”. Sabe-se que alguns
países, como Israel, por exemplo, tem se destacado no cenário internacional pela capacidade de criação
e exportação de formatos de games, realities e dramaturgia como “Sessão de Terapia”, exibido no Brasil,
por exemplo. Outro formato amplamente conhecido é o realityshow “Big Brother” criado pela empresa
holandesa Endemol que no Brasil já chegou a sua décima-quinta edição. A questão que se coloca é como
identificar um novo formato, em especial no que diz respeito à série de dramaturgia. Entendemos que
nos casos de realityshows ou games, a definição de formato é mais clara pois eles preveem regras a serem
RESUMO:

105

repetidas em mundos culturais diferentes. No entanto, devemos lembrar o caso entre “Big Brother”
e “Casa dos Artistas” que chegou a ser levado a justiça sem que cópia de formato ou plágio fossem
identificados como uma questão passível de condenação. Logo, questionamos: formatos podem ser
claramente definidos e registrados como domínios. Ademais, a questão torna-se mais complexo quando
analisamos séries ficcionais. Como identificar na dramaturgia elementos originais que se repitam em
mundos culturais diferentes? Como diferenciar o formato capaz de ser vendido para outros países de um
remake ou adaptação? Como classificar, por exemplo, a versão de “Breaking Bad” realizada na Colômbia
sob o título “Metastasis”? Observe-se ainda que, em geral, a ideia de formatos exportáveis está restrita
às obras seriadas. A proposta desta comunicação é analisar formatos negociados no mercado internacional comparativamente a fim de identificar elementos que definiriam o conceito e a possibilidade de
exportação de modelos pelas produtoras brasileiras. A análise levará em conta o fato de que pensar os
formatos significa também considerar que não há em nenhum país do mundo uma legislação com definição de formato de programa televisivo colocando em questão a proteção jurídica e a comercialização
de licenças. Entendemos que o tema interessa aos pesquisadores e produtores de todos os países, uma
vez que hoje há uma amplo mercado de comercialização de formatos, o que implica na criação/recriação
de novos gêneros televisivos.

NOME: SUYANNE

TOLENTINO DE SOUZA E MÁRCIO MORRISON KAVISKI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

da televisão digital

convergência de mídia e a Linguagem imagética e textual

A televisão na era digital aponta para uma transformação de hábitos de consumo de informação e entretenimento. A mobilidade, transmissões em alta definição, multiprogramação, capacidade
de interação, são apenas algumas das possibilidades oferecidas atualmente pelo veículo. A presente
pesquisa estuda as mudanças de linguagens ocorridas no processo de transformação da televisão analógica em digital. Para tanto, busca-se compreender como se dá a construção da linguagem imagética e
textual de mídias jornalísticas televisivas em meio a cultura convergente. O objetivo do estudo é identificar as mudanças ocorridas na linguagem imagética e textual nesse período de digitalização midiática.
A presente investigação de caráter qualitativo foi delineada pela seleção e análise de telejornais.
A análise foi feita por meio da decupagem de um telejornal disponível na web. No total foram analisadas cinco edições do telejornal no período de uma semana. O referencial teórico do estudo tem
como suporte Cirne (2012), Cannito (2010), Cruz (2008), Machado (2000), Squirra e Becker (2009).
O estudo traz características exclusivas deste processo de mudança pelo qual a mídia está passando. Dos
resultados encontrados foi possível perceber que ainda está se fazendo apenas uma transposição de mídia
em que as notícias ou programas são produzidos para serem consumidos em sua totalidade, sem atender
as emergências do webjornalismo como característica essencial dos produtos disponíveis na web.
RESUMO:

NOME: EDUARDO

CINTRA TORRES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

indústria e a Cultura na Construção da Telenovela

RESUMO: O carácter de indústria cultural dos meios de massas está particularmente presente no media
televisivo. Herdeira do folhetim dos primeiros jornais de massa, a telenovela é um dos exemplos mais
vivos do cruzamento das dimensões industrial e cultural da televisão em Portugal, por ser um género
com produção consistente há pelo menos década e meia e apresentado em concorrência pelos três
principais canais generalistas (RTP1, SIC e TVI). Como se processa, na prática, o cruzamento entre
as duas dimensões, desde a concepção da trama e escrita do argumento até à sua apresentação num
canal, passando por todos os aspectos de produção e realização? Qual a atitude dos espectadores face
ao reflexo dos aspectos industriais e institucionais no texto televisivo? Esta comunicação resulta de
um trabalho de investigação sobre o processo criativo, de produção e de recepção da telenovela ‘Mar
Salgado’ (SIC, 2014-15). Pretende, em primeiro lugar, verificar a fusão e as tensões entre a dimensão
industrial e a dimensão cultural da telenovela. Em segundo lugar, pretende dar um contributo teórico a
respeito da indústria cultural televisiva contemporânea.
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NOME: SÓNIA

MARQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A ficção levada a sério – O papel da telenovela ‘A Única
Mulher’ na promoção de uma nova Angola

Apesar das dissidências em torno da origem e história da globalização, um ponto aparentemente partilhado é o de que as pessoas estão cada vez mais interligadas e interdependentes, graças à
intensificação mundial, nas últimas décadas, das relações aos níveis económico, político e cultural. Mas
se os anos 80 e 90 consolidaram a ideia da supremacia Ocidental apoiada na generalização dos valores
neo-liberais, nas instituições financeiras e nos mecanismos internacionais e regionais de governo, o novo
milénio trouxe consigo mudanças significativas. O fracasso decorrente da aplicação dos pressupostos da
teoria de desenvolvimento ou modernização da década de 70, a recessão económica de 2008 e concomitantes crises políticas e as polémicas em torno dos ajustamentos estruturais impostos por organizações
como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional levaram ao questionamento do modelo e
funcionamento do Estados democráticos ocidentais. Curiosamente este cenário acabou por favorecer
as antigas periferias pós-coloniais, algumas designadas por países emergentes, que vão tendo posições
cada vez mais confortáveis e de destaque no fórum internacional. Relativamente ao mundo lusófono,
têm-se multiplicado as trocas dentro do triângulo composto por América do Sul, África e Europa. Por
exemplo, Angola tem sabido aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado luso e é agora o país
que mais tem investido em Portugal, sendo os media uma das áreas onde o interesse e influência são
cada vez maiores. É neste enquadramento de maior visibilidade dos denominados contra-fluxos do sul
global, que se insere o trabalho. O objetivo passa por verificar de que forma a mais recente produção
de ficção nacional da estação privada TVI (Televisão Independente) – A Única Mulher –, a passar
em horário nobre, tem funcionado como uma estratégia de marketing ou de ‘nation branding’, com o
intuito de melhorar a imagem de Angola e dos angolanos no exterior. Criada não só para a distração
das suas audiências, preenchimento de grelha da estação ou como veículo de promoção publicitária,
a telenovela é uma das mais poderosas ferramentas no audiovisual nacional pois, além de ser um dos
géneros televisivos mais vistos pelos portugueses (e com potencial de exportação), é frequentemente
tratada com uma certa displicência, o que faz com que os seus impactos, ao serem negligenciados, se
tornem ainda mais eficazes. Para esse fim, numa primeira fase, será feita uma análise de conteúdo à
novela tendo em conta os códigos técnicos, de representação e ideológicos, assim como serão levadas a
cabo entrevistas a intervenientes no processo de criação. Posteriormente serão aplicados questionários
a espectadores de modo a aferir o contexto de receção e possíveis impactos da telenovela. É de ressalvar
que este é um projeto em execução e poderá ser sujeito a alterações no decorrer do trajeto.
RESUMO:
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NOME: RITA

OLIVEIRA, TELMO SILVA, JORGE FERRAZ DE ABREU E ANA MARGARIDA ALMEIDA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Identificação

de uma interface IPTV

Automática em serviços iTV acessíveis: proposta

Para a maioria dos telespetadores, o uso de serviços interativos não se mostra como uma
atividade problemática. No entanto, para públicos com necessidades especiais, tais como pessoas com
défice visual, essa tarefa torna-se complexa, dificultando, ou mesmo impedindo a experienciação deste
tipo deserviços. Portugal não é uma exceção neste contexto, existindo um número significativo de
utilizadores com défice visual que não beneficiam totalmente das potencialidades do paradigma televisivo atual. Partindo de uma abordagem de Design Universal, a conceção e o desenvolvimento de
serviços de Televisão Interativa (iTV), que disponibilizem funcionalidades adaptadas e que atendam
às necessidades de utilizadores com défice visual, surge como uma solução para este problema. Um
exemplo dessas funcionalidades é a identificação automática de utilizadores e que será objeto de análise
neste artigo. A identificação automática de utilizadores, aplicada a um serviço de iTV deste tipo,
mostra ser uma solução útil, na medida em que o utilizador necessita apenas de configurar o seu perfil
uma única vez para que, posteriormente, o sistema reconheça automaticamente as suas preferências.
RESUMO:
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A identificação de utilizadores é aplicada na grande maioria dos sistemas personalizados de informação e
comunicação, baseando-se, comummente, na introdução do nome de utilizador e de uma palavra-passe.
No entanto, este mecanismo, quando aplicado a sistemas de iTV não se apresenta como o mais adequado.
Neste âmbito, surgem outras tecnologias e métodos não intrusivos de identificação que importa considerar, sendo eles: i) cartão RFID e respetivo leitor portátil; ii) pulseira ou um qualquer outro adereço
com um marcador sem fios ativo; iii) reconhecimento facial; iv) reconhecimento facial controlado pelo
utilizador; v) reconhecimento de voz; e vi) leitor de impressões digitais colocado no telecomando.
De forma a garantir uma correta experiência de utilização de um serviço iTV por parte dos telespectadores, o método deidentificação mais adequado está dependente das características psico-motoras e
cognitivas que cada utilizador apresenta, tais como: i) acuidade visual; ii) capacidade vocal; iii) mobilidade; iv) literacia digital; v) motricidade fina; vi) acuidade auditiva; e vii) memória. No sentido de facilitar o processo de decisão para a escolha do método de identificação mais adequado a cada utilizador,
torna-se necessário cruzar as suas capacidades com cada método de identificação. Assim, a utilização de
uma matriz de decisão que possua nas suas colunas os parâmetros de definição dos perfis de utilizador
e que detenha, nas suas linhas, as diversas tecnologias de identificação, surge como um procedimento
eficiente para perceber a representatividade de cada um dos métodos deidentificação. Neste contexto,
o artigo propõe o desenvolvimento de um serviço de iTV adaptado a utilizadores com défice visual,
complementado, entre outras funcionalidades, por um sistema de identificação automática, sendo a sua
escolha suportada por uma matriz de decisão que define o perfil de utilizador, baseado num conjunto
de parâmetros físicos e cognitivos.

NOME: CARLOS

CANELAS E JORGE FERRAZ DE ABREU

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

fatores que contribuem para que os jornalistas da redação
central da SIC editem em vídeo conteúdos informativos
Nas últimas décadas, os processos produtivos das redações informativas televisivas foram
redefinidos. A título de exemplo, os telejornalistas começaram a executar funções e/ou tarefas que eram
realizadas por profissionais altamente especializados, como seja a edição de vídeo. Neste contexto, na
presente comunicação procuramos expor e discutir os principais fatores que contribuem para que os
jornalistas afetos à redação central da SIC editem em vídeo conteúdos noticiosos. Os resultados que
serão apresentados e discutidos derivam do desenvolvimento de uma tese de doutoramento intitulada:
«O Binómio Jornalista-Editor de Imagem na Produção Noticiosa Televisiva: causas e consequências»,
cujo trabalho académico foi efetuado no âmbito do programa doutoral em Informação e Comunicação
em Plataformas Digitais, no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e
na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e financiado, através de uma bolsa individual de
doutoramento, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Metodologicamente, o campo de estudo é
a redação central do primeiro operador generalista televisivo privado a surgir em Portugal, isto é, a SIC
(Sociedade Independente de Comunicação), que deu início às suas emissões no ano de 1992. De acordo
com a investigação efetuada, a SIC foi o primeiro operador generalista televisivo português a criar as
condições necessárias para que os jornalistas, de uma forma generalizada e contínua, executassem a
edição de vídeo de conteúdos noticiosos televisivos. No que se refere aos métodos de recolha de dados
foram usados a entrevista, o inquérito por questionário, a observação direta e a análise documental.
Relativamente ao primeiro método de coleta de dados mencionado, foram entrevistados os seguintes
profissionais da informação da estação de Carnaxide: Alcides Vieira (diretor de informação); Domingos
Ferreira (coordenador do setor da edição de imagem); Guilherme Lima (chefe do setor dos repórteres
de imagem), Aristides Martins (realizador), Jorge Costa (editor de imagem e formador dos jornalista e
dos editores de imagem da SIC sobre o sistema de produção e difusão de notícias SONAPS) e Patrícia
Moreira (jornalista e formadora dos jornalista da SIC acerca do sistema SONAPS). No que diz respeito
ao método designado por inquérito por questionário, foram aplicados três modelos de questionário
(um dirigido aos jornalistas, outro aos repórteres de imagem e outro aos editores de imagem), tendo
sido recolhidos 69 questionários, sendo que 41 foram respondidos por jornalistas, 15 por repórteres de
imagem e 13 por editores de imagem. De forma a confirmar e/ou a complementar os dados obtidos pelas
entrevistas e pela ministração dos questionários, recorreu-se à observação direta, visto que o investigador permaneceu algum tempo na redação, e à análise documental.
RESUMO:
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NOME: IVO

NETO E FELISBELA LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

less or less from more?

FIFA WORLD CUP 2014 nos media sociais: More from

RESUMO: O último campeonato do mundo de futebol apresentou-se como um evento global, tanto ao
nível do número de audiências como nas plataformas utilizadas na sua cobertura mediática. Aproveitando as potencialidades promovidas pelas media sociais e pelas tecnologias móveis, os media tiveram a
oportunidade de desenvolver novas estratégias no contexto pleno daquilo que é a ambient information.
Assumindo-se o Twitter como uma plataforma móvel de informação instantânea e imediata, pensamos
ser necessária uma reflexão aprofundada sobre o impacto destas ferramentas no trabalho jornalístico
desenvolvido à volta de acontecimentos específicos. É isso que nos propomos fazer nesta comunicação,
tendo como referência o último Campeonato do Mundo de Futebol. No estudo que apresentaremos,
foram analisados 3195 posts publicados no Twitter e 665 no Facebook, desenvolvidos por outlets
mediáticos de sete países diferentes, durante a cobertura de 32 jogos do Campeonato do Mundo de
Futebol, entre junho e julho de 2014. Deste modo, procurámos compreender de que forma é que os
media aproveitaram as potencialidades multimédia para uma experiência verdadeiramente convergente.
Explorámos também os sinais de participação criados no âmbito do engagement dos cidadãos. Este
trabalho faz parte de uma investigação mais ampla, desenvolvida no âmbito do projeto de investigação,
Informação 4G: Os desafios que as tecnologias móveis colocam no campo do jornalismo, financiado
pela FCT e a decorrer no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho.

NOME: LUCAS

MARINHO MOURÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A influência do modelo de telejornalismo estadunidense no
Brasil e re-exportado para Portugal
RESUMO: A

Rede Globo de Televisão no Brasil teve forte influência da gestão do avançado grupo norte-americano Time-Life. E o modelo de telejornalismo também foi adotado na comunicação brasileira.
Isso tornou a Globo o canal dominante no país, posição que ocupa até hoje. A emissora exportou,
posteriormente, seus produtos culturais (novelas), principalmente para países de língua portuguesa.
Em Portugal, os negócios da Rede Globo aconteceram com o canal privado Sociedade Independente de
Comunicação (SIC). Este trabalho compara, por meio de análise de conteúdo, três diferentes telejornais
(americano, brasileiro e português) ressaltando como aconteceu o caminho de influência do modelo
estadunidense.
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NOME: BRUNO

SOUZA LEAL

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

assassinato de mulheres e sua segunda morte no noticiário
brasileiro: fantasmagorias
A partir de um levantamento realizado ao longo de 2014, em 9 mídias informativas brasileiras, acerca da cobertura jornalística sobre a violência contra as mulheres, chega-se a uma constatação
importante: grande parte das notícias não apenas têm como protagonistas os homens agressores como
mantêm as mulheres vitimizadas em segundo plano ou mesmo como personagens inexpressivos, quase
ausentes (fantasmas?). Diante desse quadro, o artigo reflete sobre as possíveis explicações acerca dessa
segunda morte das mulheres vitimizadas, agora pelo noticiário, a partir de dois movimentos investigativos complementares. Por um lado, analisa-se com mais detalhes alguns casos específicos, que sugerem
contornos e possíveis caminhos explicativos. Nesses casos, ora depara-se com a dificuldade das notícias
em lidarem com a complexidade moral daquelas vítimas que se deslocam do parâmetro restrito da “boa
mulher”, situando-se na fronteira da abjeção (Butler, 1999), ora verifica-se o esforço narrativo jornalístico de construir a “boa vítima”, elemento fundamental para a posicionamento condenatório do ato de
agressão e do agressor. Por outro lado, reflete-se sobre as implicações da hipótese dessa situação ser derivada tanto do “campo problemático” (Quéré, 2006) instaurado pelas relações de gênero – incluindo-se
aí os diferentes modos de ser mulher – quanto da matriz melodramática ainda fortemente presente no
jornalismo.
RESUMO:

NOME: BELMIRA

COUTINHO E SARA VIDAL MAIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mulheres

que comunicam a morte – Discursos sobre a morte
e o luto no jornal O Ilhavense, na década de 1950

Esta proposta, com base numa abordagem teórica e epistemológica dos Estudos Culturais,
estabelece uma ponte de contacto entre os estudos da Morte e do Luto e os Estudos de Género, através
das Ciências da Comunicação. A investigação começa por fazer uma incursão bibliográfica de forma a
enquadrar as vivências e práticas da morte e do luto na sociedade Ocidental, especialmente no que diz
respeito ao papel atribuído às e desempenhado pelas mulheres. Ingressa-se depois no estudo e discussão
sobre a produção textual no feminino sobre a morte e o luto no jornal O Ilhavense, na década de 1950.
Este estudo é conduzido através de uma abordagem que privilegia a metodologia qualitativa e a técnica
da análise de conteúdo.

RESUMO:

NOME: CARLOS

ALBERTO DE CARVALHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Violência

de gênero em crimes de proximidade contra mulheres no Brasil
e em Portugal a partir de notícias e comentários de leitores em sites deinformação jornalística

RESUMO: Já de alguns anos os crimes contra mulheres resultantes das relações de gênero têm recebido a
denominação de femicídios ou feminícidios, estratégia conceitual que visa eliminar eventuais ambiguidades nas motivações dessas mortes, que tendiam a ser interpretadas, por exemplo, a partir da noção
de crimespassionais, cujas razões, por concepções culturais machistas e misóginas, poderiam sugerir
crimes até certo limite justificáveis, inclusive juridicamente. Paralelo ao esforço conceitual de lidar com
as noções de femicídios estamos trabalhando também com a noção de crimes de proximidade, precisamente para evitar tratá-los pelo viés simplificador dos crimes passionais. Primeiro, porque os crimes
de proximidade nem sempre ocorrem restritamente envolvendo mulheres e namorados, ex-namorados,
maridos e ex-maridos, parentes próximos ou vizinhos. Segundo, porque a ideia de proximidade, quando
de sua inscrição social mais ampla, abrange as relações de confiança socialmente necessárias e estabelecidas a partir dos contatos de mulheres com colegas de trabalho, de escola ou de outros locais de
encontro regular em função de atividades comuns e cotidianas, além daquelas derivadas de prestações
de serviços diversos, das entregas de comida e de serviços em casa aos profissionais de transportes cole-
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tivos, para ficarmos restritos a alguns exemplos. Em função desses operadores teórico-metodológicos,
o trabalho que propomos apresentar dará conta da análise da cobertura de crimes de proximidade
contra mulheres noticiados nos sites uol.com.br, do Brasil, e publico.pt, de Portugal, com os respectivos
comentários deleitores/as. Interessa-nos nas análises a identificação das estratégias narrativas adotadas
nos dois sites, com especial atenção para os modos de visibilização/invisibilização de vítimas e algozes
e a capacidade de capturar os crimes em suas dimensões de violência de gênero. Relativamente aos
comentários, buscaremos identificar as especificidades de percepção, por parte do universo de leitura,
dos crimes de proximidade contra mulheres e seus significados socioculturais. Como pano de fundo
serão apresentadas, a partir de literatura específica, as condições mais gerais de ocorrência de crimes de
gênero contra mulheres no Brasil e emPortugal.

NOME: ELTON

ANTUNES E BÁRBARA CALDEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Cobertura jornalística e assassinato de mulheres: observando
vítimas e agressores, refigurando a violência
RESUMO: Um dos traços marcantes da cobertura jornalística é o noticiário que abrange a ocorrência de
diversos crimes violentos com a morte demulheres, com a rotina do trabalho midiático oscilando entre
a cobertura dos acontecimentos de grande repercussão e a cobertura cotidiana referida aos chamados
crimes de proximidade cometidos por parceiros afetivos. Nesse trabalho buscamos apresentar elementos
para investigar, a partir do modo como fazem aparecer as figuras da vítima e do agressor, a maneira
da morte de mulheres ser referida nos chamados crimes de proximidade apresentados no noticiário.
O objetivo central é examinar como diferentes plataformas midiáticas constroem o relato acerca desses
acontecimentos violentos na cobertura cotidiana de modo a compreender, por um lado, a lógica de
apresentação de tais episódios, em geral de caráter eminentemente dualista, em que as mulheres vitimizadas, em expressivos casos, são construídas narrativamente com lacunas morais que acabam por
relativizar a violência sofrida. Traços narrativos que apontam para a instauração de uma dúvida na
conduta da vítima (“era prostituta”, “traiu o marido”, “usou drogas”) parecem retirar, de certa maneira,
a vítima do lugar de “totalmente vítima”. A lógica das vítimas ideaise de uma hierarquia da vitimização
conduz a uma percepção de valores dos crimes violentos em que haveria “vidas que não merecem ser
vividas”. O agressor, por sua vez, muitas vezes é acionado como alguém que apresenta motivos para
praticar determinado crime. Tendo como referência dados coligidos em projeto de investigação sobre
o relato jornalístico de violência contra mulheres, pretendemos explicitar as estratégias discursivas, o
que demarcam e focalizam e o modo como o jornalismo observa tais crimes de maneira a caracterizar a
violência presente nesses episódios. Trata-se de examinar como se indica a responsabilização de agentes
pelo ocorrido e a maneira como vítimas e agressores aparecem figurados. Apoiados em projeto de investigação mais amplo, em andamento, sobre o relato jornalístico de violência contra mulheres, a análise
será realizada tendo por base o acompanhamento da cobertura cotidiana de alguns veículos de mídia
local da região de Belo Horizonte, selecionados pela sua proximidade – não apenas territorial mas como
“espaço público local” – com os “pequenos acontecimentos” de violência de gênero, aos quais seriam
mais porosos, e por operarem como lugar de vida propício para que tais eventos vicejem. As mídias
locais selecionadas foram o SuperNotícias, jornal impresso popular mais vendido do Brasil, e Estado de
Minas, maior jornal regional de referência com circulação na região metropolitana de Belo Horizonte.
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NOME: BEN-HUR

MODERAÇÃO: ANABELA SANTOS

BERNARD PEREIRA COSTA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Uma trajetória sobre a narrativa da representação homossexual
em telenovelas: o caso de Ti ti ti

Considerada a melhor década no que diz respeito à representação social em telenovelas no
Brasil, os anos 2000 trouxeram ao telespectador brasileiro uma gama maior de personagens homossexuais, bem como o aprofundamento de suas vidas íntimas e anseios gerais, na Rede Globo. Assim, a
década de 2010 possui a missão de manter esse status, tendo em vista que existe uma pauta de direitos
civis que ainda precisam ser conquistados para a comunidade LGBT. Nesse sentido, o presente artigo se
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propõe a analisar a novela Ti ti ti (2010-2011), suas contribuições e seus reflexos perante ao que está
sendo desenvolvido na sociedade brasileira. O método proposto é uma análise da narrativa adotada
na produção midiática, que constrói uma trajetória tanto de afeição para com os personagens homossexuais, quanto de desconstrução do preconceito dos personagens heterossexuais, atravessando paradigmas como a família e os conceitos de patologia, religião e culpa.

NOME: MARLENE

LOUREIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As

redes sociais e a identidade de género

As redes sociais surgem como novas formas de sociabilidade e de convivência, onde o indivíduo cria e recria a sua identidade pessoal e social. O desafio é, pois, compreender a atividade efetiva
do utilizador e como essa essa atividade se relaciona com a realidade social. Por outro lado, é importante
aferir como homens e mulheres se relacionam com as redes sociais e como as suas atividades se distinguem ou não. De facto, o género pode ser considerada uma das variáveis discriminantes (assim como a
idade e a classe) na utilização das TIC e, consequentemente, das redes sociais. No que respeita às redes
sociais, a questão que se levanta é como a sua utilização se organiza: as utilizações por parte das raparigas/mulheres baseiam-se no relacionamento e no estabelecimento de relações, enquanto nos homens
assentam na autonomia. Neste contexto, também as formas de sociabilidade e as relações sociais se
alteram, redefinindo-se as modalidades de relacionamento social.
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NOME: FELIPE

VIERO KOLINSKI MACHADO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Entre

a bicha pão com ovo e o boy magia: sobre pesos, amarras
e pluralidades dos corpos acionados, mobilizados e constituídos em Junior

Essa proposta de trabalho insere-se na pesquisa de nosso doutorado, em desenvolvimento
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil), no Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Comunicação, e com estágio junto ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), em
Lisboa. Em nossa pesquisa, de modo geral, busca-se perceber como, a partir do acompanhamento de
suas práticas e de suas rotinas produtivas, revistas segmentadas, no Brasil e em Portugal, masculinas e
femininas, homo e heterossexuais, mobilizam sentidos sobre gêneros e sexualidades, atribuindo diferentes pesos (BUTLER, 2000) aos corpos então acionados. Aqui, especificamente, falamos de Junior
e da exploratória de campo realizada junto aos seus profissionais (editor, repórteres e fotógrafo) em
dezembro de 2014. Publicada pela primeira vez em 2007, Junior configura-se, atualmente, como a
única revista impressa e de caráter jornalístico segmentada ao público homossexual masculino no Brasil
e na América Latina. Sem uma redação física e com uma pequena equipe de jornalistas, Junior traz
ensaios fotográficos eróticos (mas não explícitos), reportagens sobre comportamento, saúde, bem-estar
e turismo, além de textos em que, vivenciando/narrando experiências próprias, os repórteres da revista
dão a ver o que se pode tomar como uma cena gay ou, mais especificamente, a cena gay paulistana,
lugar de produção e de fala do veículo. De maneira geral, considerando as entrevistas realizadas com
os profissionais, bem como as reportagens e os ensaios comentados por esses e então analisados em um
âmbito discursivo, ainda que de modo geral e não conclusivo, constata-se que a revista é tal qual é não
apenas por questões de caráter comercial/mercadológico, mas muito, também, em função daqueles que
a produzem. Observou-se, igualmente, a constituição de uma masculinidade hegemônica e de corpos
hiperbólicos, assinalados por músculos desenvolvidos, e que dizem, afinal, qual homem se pode/se deve
ser e desejar: um homem masculino, viril e que, desde seus músculos, tomados aqui como índices de
força e símbolos do que se pode ler como “macho”, afasta-se de uma série de estereótipos que demarcariam o homem gay, esse sim pejorativamente compreendido. Por outro lado, ao passo que se percebe
que grande parte da equipe de Junior não preenche esses requisitos, não sendo, efetivamente, representantes dos homens que constroem, constata-se um movimento contra hegemônico e que, em alguns
momentos, em algo que opera como rupturas e como outras formas de compreensão, dão a ver outros
corpos, outros sujeitos e outras práticas. A identidade gay então construída, vale salientar, é constituída e atravessada por um recorte muito específico de classe e de geração, dando a ver, novamente, para
qual gay se dirige, qual gay se deseja e qual gay se é (ou se deseja ser).
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NOME: GABRIELLE

DA COSTA MOREIRA

O feminino em na telenovela Babilônia imagens da mulher
no mundo contemporâneo televisivo ou as mulheres que não se quer ver

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Os

debates atuais sobre representação feminina oscilam entre o reconhecimento de substantivos avanços rumo a uma igualdade de direitos entre os gêneros e a constatação de que tais avanços
ainda são insuficientes para um desejável equilíbrio entre homens e mulheres. Os argumentos do
primeiro grupo apontam para a ampliação do protagonismo feminino em diversos campos profissionais,
para as conquistas feministas da liberdade sexual e para a criminalização de violências e discriminações
contra a mulher. Não é difícil constatar que no mundo contemporâneo (sobretudo em países ocidentais)
as mulheres ocupam espaços de destaque na vida cotidiana, derrubando gradativamente preconceitos
que historicamente vetavam sua participação em diversas atividades. Dessa forma, é possível afirmar
que atualmente, identificamos uma diversidade considerável de papeis femininos na sociedade, consolidando conquistas e direitos. Por outro lado, parte significativa dos debates sobre consumo e estilos
de vida femininos aponta para inúmeras dificuldades encontradas no dia a dia por mulheres em quase
todo o planeta. De um modo geral, o foco desse grupo de pesquisas incide sobre as questões relacionadas ao corpo e à sexualização feminina ubiquamente apresentada na publicidade, no cinema, no culto
às celebridades, nos esportes, na música e na televisão. A exposição exagerada do corpo feminino na
mídia seria um elemento de reafirmação de um papel inferiorizado da mulher diante do homem, uma
espécie de atualização da hierarquia patriarcal entre os gêneros. De acordo com Miriam Goldenberg,
o corpo feminino é criado “pelo e para o olhar dos outros, como objetos receptivos, atraentes, disponíveis” (Goldenberg, 2005), o que gera dependência simbólica e insegurança. Nessa direção, o corpo
feminino seria objetificado pelo olhar e discurso do outro (que, no caso, não é exclusivamente o “outro”
masculino, mas qualquer agente externo), o que tornaria a mulher dependente do olhar do outro ao
introjetá-lo como parte constituinte do ser feminino (Braga, 2009). Diante desse quadro relativamente
polarizado, os produtos midiáticos elaboram, constroem, tensionam e reificam representações do feminino no mundo contemporâneo de modo contraditório. A novela Babilônia (Rede Globo, 2015) tem
gerado polêmicas com o protagonismo de suas mulheres. Antes mesmo da estréia, a novela já vinha
sofrendo ataques contra alguns personagens, especialmente o casal gay formado por Teresa e Estela,
interpretados pelas prestigiadas atrizes septuagenárias Fernanda Montenegro e Náthalia Timberg. Mas
não apenas elas são questionadas, a personagem de Camila Pitanga ao retratar uma mulher negra,
favelada e guerreira, que não admite sofrer racismo e preconceito gera profunda antipatia. Assim, como
Beatriz (Glória Pires), uma mulher inescrupulosa que usa o sexo tanto por algum tipo de interesse, mas
também por prazer. Ainda há a advogada que ingressou na faculdade de direito pelas cotas raciais e é
uma profissional bem sucedida. Se em geral, as novelas difundem um imaginário compartilhado sobre
o universo feminino atrelado aos papéis convencionais e conservadores historicamente associados ao
gênero feminino, a novela de Gilberto Braga parece interferir na consolidação desse modelo ao pautar
mudanças no comportamento feminino, ou seja questiona valores sociais atrelados ao universo feminino.

NOME: THIAGO

FILIPE FERREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: G0ys:

homoerótica brasileira?

o amor entre “brothers” representado pela publicidade

RESUMO: A identidade pode ser entendida como o processo de construção de significado fundamentado
em um ou mais atributos culturais inter-relacionados, que prevalecem sobre outras fontes de significado (Castells, 1942). A matéria-prima constituinte das construções identitárias advém da história,
biologia, geografia, instituições produtivas e reprodutivas, da memória coletiva e por fantasias pessoais,
dos aparatos de poder e das revelações de caráter religioso; tudo processado pelos indivíduos, grupos
sociais e sociedades, que (re)organizam seu significado em virtude das tendências sociais e projetos
sociais inveterados em sua estrutura social e sua visão tempo-espacial (idem). A cultura homossexual
ocidental vivenciou profundas mudanças nas últimas décadas, proporcionando aos gays mais liberdade
para expressarem suas múltiplas identidades. Paralelamente, tal fenômeno permitiu que indivíduos
(re)organizassem os significados inter-ligados com esta cultura, de modo a emergir grupos como os
g0ys. O site “Heterogoy” esclarece que estes não pertencem a cultura gay e explica que um g0y “é um
heterossexual mais liberal, que não faz sexo com homens, apenas faz brincadeiras sacanas, desde que
nesses contatos não ocorra a penetração”, ato considerado degradante pelos membros do grupo (Cohen,
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2014). Segundo Ferreira (2014), alguns dos participantes masculinos dos anúncios publicitários das
revistas homoeróticas no Brasil são acompanhados por mulheres. Tratar-se-ia, portanto, da representação destes “heterossexuais mais liberais” (g0ys)? Qual a razão do reduzido número de anúncios com
casais gays? E, quando ocorre, por que há pouco/nenhum contato físico entre eles? Neste sentido,
empreendeu-se sobre os anúncios publicitários das revistas homoeróticas brasileiras uma análise metodologicamente enquadrada pela Teoria da Imagem e da Semiótica, norteada por alguns parâmetros da
gramática sócio-semiótica de Kress e van Leeuwen (1996). Desta análise emergiram resultados preliminares que apontam um grande esforço na (re)construação das identidades masculinas, embora tal
exercício ainda seja cerceado por temores e opressões sociais.

MODERAÇÃO: FERNANDO CASCAIS
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NOME: EMÍLIA

FERNANDES E SILVANA MOTA-RIBEIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Pouco

a pouco, consegui ser respeitada” ou “Se as mulheres
quiserem, são melhores que os homens”: estratégias discursivas de género nas construções identitárias das empreendedoras portuguesas em diferentes contextos empresariais

RESUMO: Este

trabalho tem como objectivo dar conta das estratégias discursivas de género, comparando
as construções identitárias dasempreendedoras portuguesas em diferentes contextos empresariais.
Adoptamos uma perspectiva pós-estruturalista,argumentando que esses contextos são constituídos por
discursos masculinos situados que restringem de forma diferente construção da identidade das mulheres.
Baseando-nos no gênero como um fazer, e no conceito de (in) visibilidade, articulamos duas estratégias
de identidade: de visibilidade/invisibilidade e posicionamento de centro/ margem para comparar a negociação de género em dois grupos focais de mulheres de negócios portugueses de diferentes contextos:
empresas start-up e empresas familiares. Uma análise crítica do discurso das interações revela o surgimento de diferentes identidades empresariais de acordo com cada contexto: a identidade “respeito”
em empresas familiares e de uma identidade ‘autodeterminação’em empresas start-up. Além disso, a
análise mostra que as identidades são constituídas por diferentes masculinidades empresariais (autoridade, profissionalismo e empreendedora-mentalidade) e feminilidades (“restritiva” e “emancipatória”).
Embora os resultados mostrem que diferentes discursos produzem diferentes identidades, asestratégias
que as mulheres recorrem para dar coerência às suas identidades empresariais são semelhante: tanto o
respeito como a autodeterminação emergem de um posicionamento das participamte no centro empresarial e de de um estratégia de invisibilidade do seu género. Este estudo ilustra a complexidade de
género envolvida na construção da identidade, e aponta para a necessidade de salientar a diversidade
de identidades empresariais, contextos e discursos, no empresariado feminino português.

NOME: ANABELA

SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Think

Outside the Bun”: questionar a hetero-genderização
do consumo de “carne” a partir da sócio-semiótica visual

No âmbito das Ciências Sociais e Humanas, o debate acerca das fundações ideológicas do
consumo de “carne” nas sociedades ocidentais teve início nos finais da década de 1970. Recentemente, os contributos de diferentes áreas científicas fizeram emergir um novo conceito na academia: o
carnismo (Joy, 2010). Enquanto sub-ideologia do especismo (i.e. discriminação com base na pertença
a determinada espécie), o carnismo sustenta e legitima o consumo de (determinados) animais não-humanos. Oscilando consoante os contextos socioculturais, económicos e políticos, a ideologia carnista
categoriza os animais não-humanos por graus de importância e ontologiza apenas alguns destes como
“carne”.
Para além de expressar a dominação humana sobre os animais não-humanos e estabelecer
relações hierárquicas entre espécies, o carnismo interage com diferentes sistemas de opressão, nomeadamente com aqueles que envolvem o género e as sexualidades. Inúmeras/os estudiosas/os das áreas
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feministas e queer (e.g. Adams, 1990; Gaard, 1997; Simonsen, 2012) têm, justamente, destacado que
o consumo de “carne” assegura a manutenção da masculinidade hegemónica, bem como reforça a (re)
produção da heteronormatividade e o consequente aniquilamento das sexualidades não-normativas.
Reconhecendo a necessidade de pensar o papel da publicidade na naturalização de ideologias dominantes, esta comunicação apresentará um estudo exploratório, realizado no âmbito de um projeto de
doutoramento, que analisou a articulação do carnismo com o género e as sexualidades em imagens
publicitárias veiculadas, em países ocidentais, por corporações transnacionais do ramo de fast-food.
Em particular, interrogou o modo como o consumo de “carne” tem intersetado as representações da
feminilidade e masculinidade (hetero)normativas.
Com base na gramática da sócio-semiótica visual
(Kress & van Leeuwen, 1996), os resultados preliminares mostram que as imagens publicitárias usam
os discursos de género e sobre as sexualidades para comunicar o consumo de “carne”, associando-o
mormente aos modelos tradicionais de masculinidade. (Re)significados enquanto bens de consumo, os
animais não-humanos são representados nestas imagens a partir da atribuição de traços físicos impossíveis para a sua espécie, ostentam poses de erotização e de exibição corporal, emergem como indivíduos
desprovidos de agência e de capacidades sencientes.
Deste modo, enformada pelos princípios dos
Estudos Críticos dos Animais, esta comunicação apontará um caminho possível para compreender e
desconstruir as relações entre a publicidade, a ideologia carnista e as elites capitalistas como as corporações transnacionais ligadas ao ramo de fast-food. Contribuirá, ainda, para sublinhar a importância de
incluir o carnismo nas críticas intersecionais aos sistemas de opressão.

NOME: ANTÓNIO

FERNANDO CASCAIS

A homonormatividade subvertida pela performatividade
queer, da crip theory à contra-sexualidade

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: O

habitus homossexual comporta um modelo estético-erótico de beleza/juventude de carácter
geracionista, eugenista e melhorista, mais compensatório do que verdadeiramente emancipatório da
vergonha fundacional da identidade homossexual. Frequentemente apresentado como modelo de
identificação para os jovens gay, ele tem profundos efeitos homonormativos nos processos de subjetivação gay pois tende a reproduzir no interior da comunidade gay os mecanismos de discriminação,
de estigmatização e de exclusão de que são vítimas os homens gay na sociedade heteronormativa,
agravando a auto-perceção de vergonha e comprometendo um processo de subjectivação promotora
do orgulho na relação consigo próprio (o self) e na identificação com o grupo de pares (a comunidade
gay). Nomeadamente, ele afeta (uma maioria de) homens gay que não podem corresponder aos parâmetros estético-eróticos em virtude de serem desafiados pela idade, peladeficiência, ou simplesmente por
discriminações de etnia ou classe que comprometem o seu acesso aos indicadores económicos e sociais
de estilo de vida frequentemente pressuposto pelos padrões de consumo que sustentam o modelo de
beleza/juventude. Este modelo, que não tem equivalente entre as mulheres lésbicas, revela-se, por outro
lado, profundamente misógino e mesmo falocêntrico, além de lesbofóbico. Um uso produtivamente
político da performatividade queer, tal como foi definida por Eve Kosofsky Sedgwick, e que consiste
numa estratégia para a produção de sentido e de ser, relativamente à afeção da vergonha e ao estigma
que com ela está relacionado, permite delinear estratégias críticas capazes de combater eficazmente os
estragos devastadores do modelo estético-erótico de beleza/juventude no próprio seio dos processos de
subjetivação gay. Nesta conformidade, serão considerados três contributos fundamentais para esse uso
crítico da performatividade queer: a arte queer do malogro / queer art of failure (Judith Halberstam),
com o seu programa de incumprimento ativo e criativo dos padrões assimilacionistas do modelo estético-erótico que apagam e branqueiam a história de combate à opressão que sedimentou a comunidade
gay; a crip theory (Robert McRuer) com a sua alternativa ao modelo estético-erótico que desqualifica,
inferioriza e rebaixa toda a falha estética e a faz corresponder a deficiência a ser superada por meio de
correcção capacitista e protésica de tipo biomédico (e que o é mesmo no caso da cosmética cirúrgica e
farmacológica); e as ideias de multitude queer, que exprime a diversidade intrínseca e constitutiva das
comunidades LGBTQ, irredutíveis àuniformização por um modelo dominante estético-erótico ou outro
qualquer, e de contra-sexualidade (Beatriz Preciado), que veicula uma crítica da conceção protésica
dasexualidade, concebendo o sexo e o género como tecnologias e desconstruindo o corpo masculino
como organicamente fálico.
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NOME: DIOGO

SILVA DA CUNHA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Obscenidade

Imagética: intimidade pornográfica no sujeito narcísico íntimo do rendimento e no sujeito depressivo do rendimento de Byung-Chul Han

RESUMO: Desde

o século XIX que o sexo tem sido colocado em questão. Isto parece ser simultaneamente
causa e efeito de várias rupturas que têm vindo a transformar o nosso entendimento quanto a esse tema,
como no caso da atenção dada ao prazer sexual desde a década de 40 do século passado ou do debate
mais recente em torno do sexo enquanto meio de reprodução da espécie. Em articulação com essas
rupturas está a tecnologização de várias práticas sexuais, tanto através das relações sexuais mediadas
por dispositivos técnicos como no caso do uso desses dispositivos para empoderamento do prazer
por meio da estimulação física directa. O teórico cultural Byung-Chul Han tem vindo a realizar uma
reflexão profunda acerca dos modos como a mediação contemporânea do corpo retiram à sexualidade e
àintimidade os seus valores de culto e as reduzem à exposição e evidência. O valor de exposição corresponde a uma coacção icónica que coisifica o corpo enquanto objecto exposto, torna-o mais aparente
do que a aparência. A valorização crescente do corpo exposto e a configuração tecnológica da intimidade subjazem, nas noções de Han, à ditadura da transparência da sociedade positiva. Uma sociedade
cujos indivíduos, constantemente debruçados sobre si mesmos, como ordena o imperativo positivo do
“Be yourself!”, deixam o seu ego transbordar dos locais mais íntimos para os mais públicos, criando
não movimentos de massas irreflexivas, mas de enxames, multidões sem interioridade nem direcção.
Este contexto de transparência que caracteriza um sujeito narcísico íntimo, um sujeito que para existir
depende da exposição pública da suaintimidade, é também uma manifestação capitalista, segundo Han.
A transparência funciona enquanto dispositivo neoliberal porque ela contraria a dialéctica do senhor e
doescravo ao fazer do sujeito narcísico íntimo simultaneamente senhor e escravo, explorador e explorado. O regime neoliberal esconde a estrutura coercitiva por detrás desta liberdade total. Para Han, o
sujeito narcísico íntimo é também, por conseguinte, um sujeito do rendimento, de um rendimento que
se alimenta do valor de exposição, não dovalor de troca. Este sujeito, ao ser narcísico íntimo e do rendimento, caracteriza-se por se afogar em si mesmo visando o sucesso pessoal. Para Han, entra assim em
jogo uma outra modalidade de subjectividade, a do sujeito depressivo do rendimento, um sujeito que
apagou as possibilidades de relação antropológica, um sujeito que desencontrou Eros. Deste modo, a
mediação do corpo, do sexo e da intimidade não tem hoje lugar para uma espera pelo Outro. A ubiquidade e instantaneidade das tecnologias comunicacionais projectam uma imagem do corpo humano
desnudado, de um mero corpo, de um corpo sem cenário, de uma intimidade não erótica maspornográfica – por isso, a imagética de hoje perdeu a cena, é obscena. Este texto procura explorar as concepções
teóricas de Han de modo a dar conta das mudanças sociais e culturais implicadas nas representações
contemporâneas do corpo, do sexo e da intimidade nos media.

NOME: IVAN

ALMEIDA ROZÁRIO JÚNIOR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Violência Doméstica Contra a Mulher Doméstica na Midia
Escrita: A Modalização na Construção da Realidadae Discursiva
RESUMO: A

violência doméstica contra a mulher, devido aos recorrentes casos praticados muitas vezes
por seus próprios parceiros ou cônjuges, tornou-se evidente na sociedade contemporânea e estampa
diariamente os noticiários do Brasil como também os das grandes cidades do mundo. O jornal, como
meio de comunicação de massa e formador de opinião, exerce um papel social de informar a seu leitor
sobre aquilo que até então lhe era desconhecido (CHARAUDEAU, 2012). Nesse processo de comunicação, considerando-se as notícias – principalmente as que relatam a violência doméstica contra
a mulher, nosso corpus de análise, podemos perceber a ocorrência de algumas estratégias, seja pelas
escolhas lexicais, ou pela construção sintático-semântica do período, seja pela topicalização dos termos
ou, simplesmente, pelo modo de organização dos parágrafos ao longo do texto, a fim de que o jornalista (locutor) atinja o seu objetivo a partir de um projeto de dizer. Dentre as estratégias, destacamos o
uso de modalizadores cujos efeitos de sentido podem induzir, convencer, confundir, alertar, persuadir,
aconselhar, influenciar e informar o leitor em relação a um acontecimento. Ao selecionarmos notícias
de violência doméstica contra a mulher, nos jornais A Gazeta e Público, um brasileiro e outro português
respectivamente, pudemos identificar a presença de modalizadores ao longo do texto e percebemos,
também, como eles podem ser usados para a constituição de possíveis tipos de representação social da
mulher na sociedade contemporânea. A partir das reflexões acima empreendidas e vinculadas a nossa
tese de doutorado, em desenvolvimento no Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa
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da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Brasil, este trabalho tem por objetivo analisar o
emprego de modalizadores, em notícias de violência doméstica contra a mulher, como estratégia na
construção do discurso de esfera jornalística. Parte-se dahipótese de que o seu emprego está atrelado
a um projeto de dizer no qual é possível perceber um maior ou menor grau de comprometimento do
locutor e por meio do qual emergem possíveis tipos de representações sociais da/sobre a mulher construídas no cotidiano.
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E agora algo completamente diferente: quando as mulheres
passaram para o centro da campanha às legislativas de 2015
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

A apresentação parte do argumento de que discursos sobre ou dirigidos especificamente às
mulheres irromperam de forma inédita durante a campanha eleitoral de 2015 às eleições legislativas.
A valorização da “gender politics” (Norris, 1997) pelas diversas candidaturas não se dissociará do
maior número de mulheres proposto pelas várias formações políticas candidatas, algumas liderando as
próprias candidaturas.
Pressupõe-se que o mundo político é inseparável do espaço de mediação jornalística, para onde confluem
os poderes e onde se constrói (e destrói) a visibilidade pública. Neste quadro, a apresentação tem
como objetivo analisar e discutir criticamente a mediação simbólica do “corte de género” plasmado em
discursos e eventos das candidaturas às eleições, como sejam as declarações dos dois principais representantes da coligação Portugal à Frente sobre a natalidade e a visão do papel da mulher em contexto de
crise; a exposição da nudez e da gravidez pela cabeça de lista da formação política AGIR; ou a proposta
de criação de um Ministério da Mulher pelo cabeça de lista do PDR.
Como são estes acontecimentos representados e contextualizados pela narrativa jornalística?
Que debates e troca de argumentos estimulam no espaço público? Em procura de respostas, procede-se
a uma análise de imprensa em que se começa por identificar os temas ou momentos-chave em que as
questões do feminino foram trazidos para a agenda da campanha e sistematizam-se as modalidades do
respetivo tratamento jornalístico. De seguida, atenta-se na dinâmica intra-candidaturas em torno destas
questões sob o efeito da atenção mediática que suscitaram.
RESUMO:

NOME: DANIEL

CARDOSO E MAFALDA MOTA

A imprensa como facilitadora de voyeurismo sexual: Representações de BDSM e de fetichismo no jornalismo em Portugal
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Com o crescimento de referências na cultura popular ao BDSM e fetichismo, tem também
crescido a atenção jornalística, em Portugal, sobre o tema. No entanto, e apesar de a cobertura de
temas associados a minorias sexuais já ter recebido alguma atenção na investigação em Portugal (e.g.:
Caldeira, 2006), oBDSM e fetichismo continuam largamente por explorar. O BDSM e fetichismo, aqui
tratados como uma narrativa emergente da cidadania da intimidade (Plummer, 1994) têm, no contexto
académico anglófono, recebido bem mais atenção de várias áreas de investigação (e.g.: antropologia,
psicologia, sociologia) do que em Portugal, onde as abordagens mais conhecidas são principalmente
da psicologia (Monteiro Pascoal, Cardoso, & Henriques, 2015; Mota, 2011; Mota & Oliveira, 2012),
embora também surjam de outras áreas (Cardoso, 2012; Venâncio Monteiro, 2012). Porém, até ao
momento, não se conhecem estudos especificamente sobre as representações mediáticas do BDSM e
do fetichismo em Portugal. Assim, este estudo tem um carácter exploratório, procedendo a um levan-
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tamento de conveniência dos órgãos de comunicação social de imprensa escrita portugueses onde já
se publicou sobre BDSM a partir dos acervos pessoais dos investigadores e da comunidade BDSM em
Portugal. A análise debruça-se tanto sobre as imagens usadas para ilustrar os artigos como sobre os
textos em si. Para analisar estes últimos foi criada uma grelha de análise de conteúdo a partir do trabalho
de Weiss (2006), que olha criticamente para o processo de popularização e normalização do tema no
contexto da imprensa norte-americana. Porém, e contra a interpretação pessimista da autora, argumentamos que é possível, na linha de argumentação de Segdwick, fazer uma “leitura reparativa” (Sedgwick,
1997) destes artigos que normalizam o BDSM, sem com isso se negar o papel importante que o capitalismo neoliberal tem tido na produção de uma “SM-normatividade” (Dymock, 2013; Weiss, 2008).
Seguindo Dymock, os dados apresentados comparam artigos publicados antes do “efeito 50 Sombras
de Grey” e depois dele. Nesse sentido, os resultados que apresentamos são ambíguos: por um lado, há
uma crescente criação de espaços de fala na primeira pessoa para membros da comunidadeBDSM em
Portugal; por outro, o enquadramento do seu discurso como Outro, mantendo e policiando as fronteiras entre sexualidades normativas e não-normativas (Rubin, 2007). Também ao nível das imagens,
a apresentação genderizada de homens e mulheres viola os cânones convencionais que tornam o corpo
feminino como representável apenas ao nível da sua disponibilidade enquanto objecto, mas fá-lo através
de uma exotização e de uma construção imagética muito pouco diversa do que é o BDSM e ofetichismo.
Por último, traçamos também a manutenção da importância dos discursos das “ciências psi” (Foucault,
1994; Rose, 1998) na validação, enquadramento elegitimação das vozes da comunidade BDSM, e as
consequências que advêm destes resultados para as políticas de sexualidade contemporâneas.

NOME: GASPARE

TRAPANI

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Assim

falou o “Cavaliere”: Silvio Berlusconi e os papéis de género

RESUMO: Na

psicologia íntima e na imagem pública de Silvio Berlusconi, as mulheres ocupam um lugar
importante: dos afectos familiares – a sua mãe, as duas esposas, as três filhas, a actual namorada – até
as colegas do partido, sem esquecer a miríade de jovens mulheres que, muitas vezes entre escândalos
e fofocas , “povoam” não só a sua vida privada, mas também a pública. Não é coincidência que é
exactamente entre as mulheres, que o Cavaliere recebe o maior consenso eleitoral. Com estes pressupostos, Silvio Berlusconi não hesita, por um lado, em mostrar-se pai amoroso, marido atencioso e filho
dedicado, não desistindo, ao mesmo tempo, de um certo machismo congénito, frequentemente acompanhado de uma atitude de incansável mulherengo que tende a considerar a mulher como perene objecto
de sedução e ohomem, um voraz “predador” e sedutor. Berlusconi repropõe, numa versão actualizada, o
mito tradicional do “macho” itálico, aprofundado na literatura e no cinema, ligado, por um lado, à sua
mãe, por outro, caracterizado por ambições sedutoras e vícios inconfessáveis (nem

sempre) privados.
Se, de facto, algumas mulheres se sentem aparentemente ou realmente lisonjeadas pelo excesso de
atenção do Cavaliere através da obtenção de benefícios imediatos – presentes, privilégios ou cargos
políticos – muitos homens vêm no seu estilo de vida, um modelo de referência a imitar que representa
sonhos, desejos e aspirações. E é sobre esse ponto de vista dos papéis de género por parte do ex-Primeiro
Ministro italiano, Silvio Berlusconi, que esta comunicação pretende debruçar-se, apresentando as suas
relações com o mundo da televisão, da política e da linguagem.
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JOANA BASÍLIO DE SIMÕES E MARIA JOÃO SILVEIRINHA

Género e produção noticiosa: o jornalismo como experiência
profissional genderizada

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Preocupado com a compreensão do resultado de investigações anteriores que mostram
profundos desequilíbrios relativamente ao lugar e ao papel desempenhado por homens e por mulheres
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nos discursos mediáticos (GMMP, 2010), este estudo elege como questão prioritária a de saber o
«porquê» dessas representações desequilibradas. Trata-se de uma preocupação premente tendo em conta
o atual contexto mediático, marcado por mudanças tanto na organização dos mediacomo na práticas
jornalísticas, particularmente se considerarmos o modo como as jornalistas mulheres, e não apenas
a comunidade de profissionais em geral, são afetadas (Huws, 1013). Embora parte da investigação
feminista rejeite a diferenciação entre profissionais consoante o sexo que lhe corresponda, a investigação conduzida neste domínio também sugere que o pensamento e o conhecimento são altamente
influenciados pela identidade social que, por sua vez, é indissociável das experiências degénero. Sendo
seguramente importante sob qualquer perspetiva, esta última hipótese reclama uma atenção crescente
à medida que as transformações sociais eprofissionais se agudizam. Do ponto de vista social, quer o
neoliberalismo quer o pós-feminismo se tornaram centrais na compreensão da cultura contemporânea
dos media (Gill, 2008). O pós-feminismo tem operado nas redações como «senso comum» cultural –
propondo que as mulheres estão de alguma forma a ter sucesso e a prosperar num ambiente governado
pelo mérito –, tornando-se um poderoso aliado do neoliberalismo, que também articula as mudanças
estruturais das últimas décadas com a economia política dos meios de comunicação, afetando o jornalismo, as suas práticas e profissionais. Há, com efeito, um corpo substancial de pesquisa das identidades
degénero nas redações disperso por diferentes países (por exemplo, Byerly 2013; North 2009, 2012;
Lachover, 2008; Löfgren-Nilsson, 2010). Esta é, contudo, uma temática cuja discussão não dispensa
o estudo centrado em contextos e locais particulares. Daí que o nosso trabalho se concentre na realidade de Portugal, país duramente atingido pelas medidas de austeridade, com impactos dramáticos nas
indústrias culturais, particularmente nas organizações jornalísticas, já ressentidas das transformações
ocorridas nas últimas décadas no espetro mediático. Será possível refletir sobre estas mudanças a partir
de uma análise de género? O que pensam os jornalistas homens eas jornalistas mulheres sobre elas?
De que modo são esses discursos enquadrados por sensibilidades androcêntricas, feministas e pós-feministas? Colocando em primeiro plano as questões de género, o estudo procura explorar as interações
entre as forças sociais e profissionais atuantes na produção noticiosa e descrever como essas forças
moldam o trabalho jornalístico em geral e, em especial, a reprodução de representações de género desequilibradas. Fazemo-lo a partir de um horizonte teórico estruturado pelos estudos feministas dos media
e de um corpus de 20 entrevistas em profundidade a jornalistas portugueses do sexo feminino e masculino. Os resultados evidenciamcomo, nas práticas jornalísticas, o género interage com as mais amplas
experiências dos contextos culturais e económicos, e dão a conhecer as ambivalências dessas interações
nas organizações de notícias.
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TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Os homens agem, as mulheres (des)aparecem”: algumas questões sobre a representação foto-jornalística das deputadas parlamentaresportuguesas

Resultado de um projecto de investigação sobre as estratégias de visibilidade das deputadas
parlamentares portuguesas durante alguns debates sobre questões de género na Assembleia da República (Direitos fundamentais; Aborto e Quotas), entre 1975 e 2002, esta comunicação procura discutir
algumas dasconclusões a que chegámos sobre o tratamento foto-jornalístico conferido aos deputados
e deputadas que neles participaram. Para isso tomarei como exemplo uma dasfotografias que considerámos emblemática dessa representação, usando uma metodologia que cruza aspectos da análise crítica
do discurso e da sócio-semiótica. Assim, analisaremos as diferentes metafunções semióticas verificando
aspectos como a relação entre título, legenda e imagem, nomeadamente a definição dos sujeitos e dasacções, as formas de composição que concebem determinadas relações entre participantes interactivos, e
as implicações relativamente à construção do género produzidas por estas estratégias discursivas visuais.
RESUMO:
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NOME: ARMANDA

LEMOS E DIANA PINTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação

e saúde na adolescência – Um estudo de caso

RESUMO: As relações interpessoais e a exposição constante a diversos Media abrem caminho a formas de
pressão social que ditam, de forma mais ou menos subtil, como o indivíduo se deve sentir e comportar.
Na adolescência, período de descoberta e intensidade, tal influência é exponenciada e pode estar relacionada com uma baixa autoestima e a comportamentos prejudiciais para a saúde. No entanto, ainda
existe muita controvérsia relativamente à preferência dos jovens e à influência de diferentes fontes de
informação nos mesmos. Neste sentido, este estudo tem como objetivo explorar as perceções dos adolescentes relativamente ao papel dos agentes de socialização na imagem corporal, sexualidade, consumo
de substâncias e perturbações alimentares. Para a recolha da amostra, foram administrados inquéritos
por questionário em escolas do concelho de Vila Verde, entre o 7º e o 12º ano de escolaridade. A
amostra final foi constituída por 256 adolescentes, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos.
Os resultados apontam que o conhecimento dos participantes sobre a imagem corporal e a sexualidade
advém, essencialmente, da opinião dos amigos e da influência dos Media. A grande maioria dos adolescentes afirma ter facilidade de acesso à informação sobre sexualidade. Os amigos foram os agentes de
socialização mais referidos para o esclarecimento de dúvidas sobre o corpo e a sexualidade, o namoro
e questões relacionadas com o álcool, tabaco e drogas. No entanto, no que diz respeito à procura de
ajuda relativamente distúrbios alimentares, os pais foram os mais mencionados, e cerca de metade dos
jovens dizem conversar com os seus pais sobre corpo e sexualidade mas com pouca frequência. O tema
que dizem conversar mais com os seus pais é o do consumo de substâncias. No entanto, é importante
referir que grande parte dos jovens refere não recorrer a ninguém para os ajudar nestas questões. Estes
resultados sugerem que os pares exercem maior influência na comunicação para a saúde na fase da
adolescência. Relativamente aos Media, apesar da facilidade no acesso a este agente de comunicação, os
resultados mostram a necessidade de disponibilizar informação mais clara, adequada e confiável, onde
o acesso seja devidamente enquadrado no contexto social e pessoal de cada adolescente.
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TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Corpos

tégia de resistência

feitos textos visuais: as narrativas de si como estra-

RESUMO: Esta comunicação se dedica a analisar textos visuais produzidos por sujeitos em situação
liminar, por sua orientação sexual ou por transitarem entre gêneros. Investigamos em que medida estas
narrativas visuais podem funcionar como discursos de resistência diante dos enunciados simbólicos
próprios aos crimes de ódio. Procuramos perceber, também, de que maneira as narrativas de si, tomadas
como estratégias do cuidado de si, podem funcionar para o desarme da maquinaria significante que
objetiva o controle do corpo sob o signo deste modo de violência social e simbólica. Nossa questão está
permeada pela ideia do uso dos corpo como linguagem para o enfretamento da produção discursiva
político-normativa da abjeção. Questionamos: em que medida a produção e circulação das narrativas
de si podem se configurar como táticas de resistências da população LGBTI frente as estratégias da
violência simbólica praticada nos crimes de ódio?
Compreendemos a narrativa de si como possíveis
exercícios de leitura e memória do cotidiano próprio. Percebemos as narrativas de si como processos de
subjetivação, como estratégias do cuidado de si em ambientes repressores.
Nossa análise partirá de
produtos visuais e audiovisuais, performados em ambiente web, por coletivos brasileiros de arte e política dedicados ao tema da diversidade sexual. O ponto de partida são os ensaios verbo-visuais “Além do
gênero”, Coletivo Além; “Elas, Madalenas”, do fotógrafo Lucas Ávila; os vídeos veiculados no youtube
pelo canal “Põe na roda”.
Observaremos os produtos visuais e audiovisuais como textos visuais.
Os textos visuais vinculam-se a um amplo espectro perceptivo, envolvendo múltiplas experiências sensoriais. Eles operam como designadores de qualquer unidade de comunicação, multisemiótico, sustentado
por práticas discursivas e inserido em redes textuais, integrados ou não a elementos verbais. Sob estes
aspectos os textos visuais são aplicações de práticas semióticas condicionados por práticas sociodiscursivas.
Para dar conta do campo problemático no qual nos inserimos, elegermos fundamentalmente
três macros procedimentos metodológicos. O primeiro procedimento refere-se a hipótese central de
nosso estudo: aos sujeitos que vivem nas bordas, nos limites, nos espaços sociais liminares é urgente
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fazer circular um discurso de sipotente o bastante para combater a maquinaria imagética disposta à
desqualificação de sua subjetividade. Recorreremos a filosofia de Michel Foucault, Gilles Deleuze e
Félix Guattari, consequentemente as apropriações desta pelos estudos de gênero e pela teoria queer,
para pensar os modos de operação dos discursos. O segundo procedimento aborda o par crise/liminaridade. No pensamento antropológico de Victor Turner, a liminaridade é a forma pela qual as pessoas
ultrapassam seus limites. O terceiro procedimento se dedica a elaboração de ferramentas de leitura
para os materiais pesquisados. Os ensaios fotográficos e os materiais audiovisuais são um somatório de
textos capaz de articular significações vindas de lugares e situações distintas, de inter-relacionar textualidades que estão para além da palavra, de promover afetos, ou seja, de colocarem em nível de igualdade
no exercício da comunicação o campo da significação e dos afetos, em outros termos, uma semântica
intencional coligada às dimensões não discursivas do texto.

NOME: DANILO

PATZDORF

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Devir-redes:

a digitalização dos nossos corpos

RESUMO: As tecnologias de comunicação digital convocam, cada vez mais, a interação dos navegantes
com seus conteúdos. Chats, jogos online e sexo virtual são alguns exemplos de como nossos corpos
encontram diariamente novas formas de coabitação coletiva nas redes digitais. Diante de um sentir
corporal inédito, pululam artigos sobre o corpo, bem como as artes se desdobram na investigação estética da nossa condição existencial. Tal fato se deve não somente à tentativa de quitar o débito ocidental
da relegação platônica do corpo, mas, sobretudo, porque nossa experiência corporal contemporânea
não pode mais ser explicada pela filosofia clássica. As definições modernas para corpo e sujeito vão
ao poucos sendo invalidadas por uma prática comunicativa que desconhece as fronteiras temporais,
geográficas e cutâneas, ao mesmo tempo em que o sentir corporal, afetivo e sexual se intensificam.
Assim, este artigo se propõe a refletir sobre as transformações que a comunicação digital está operando
sobre nossos corpos. Organizado da seguinte forma: no primeiro momento, demonstro a construção
do estatuto do corpo ocidental iniciada pela cultura helênica (sobretudo com a filosofia de Platão),
demonstrando de que maneira tais conceitos se desenvolveram na modernidade (com Descartes), alcançando a atual noção metafísica de “corpo” que se denomina com tal palavra. No segundo momento,
discuto a virtualização que nossos corpos estão experimentando com a comunicação digital, borrando a
fronteira estanque que até então prevaleceu entre homem e técnica. Para tanto, recorro ao pensamento
do filósofo Pierre Lévy, mostrando que a virtualização é um processo que fez surgir a espécie humana
e, portanto, não é um fenômeno exclusivo da tecnologia digital. Num terceiro momento, discuto a
digitalização dos nossos corpos, a qual se constitui como um das suas possíveis virtualizações. Adigitalização requer um novo estatuto para o corpo que vagueia pelas redes digitais, pois suas fronteiras cutâneas e sua suposta unidade são implodidas num lugar em que podemos nos relacionar ubiquamente.
Num quarto e último momento, apresento um conceito poético que chamei de “devir-redes”, o qual
pretende nomear o processo de hibridação homem-tecnologia. Nosso corpo (um conceito comunicativo
e não mais um assunto da anatomia) cindiu-se de nossa carne para viajar informativamente por todos
as ambiências digitais. Os dispositivos digitais funcionam como extensores do nosso sistema nervoso
central e, por isso, não podemos mais dizer que nosso corpo acaba na superfície da nossa pele. O “devir-redes” seria, assim, a transmutação eletrônica/informativa que nossa carne experimenta toda vez que
se conecta às redesdigitais. Com este artigo espero poder contribuir para a ampliação do conceito de
“corpo” na contemporaneidade, mostrando que é tarefa das ciências da comunicação compreender e
analisar a potência social e política desta nossa nova condição corporal.
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FERREIRA E MARIA MANUEL BAPTISTA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “FlatToper”

– Norma, género e cancro

RESUMO: “FlatToper” é um termo recente, utilizado para denominar mulheres diagnosticadas com cancro
na mama, que se submeteram a uma mastectomia bilateral e que se recusaram a qualquer reconstrução
cirúrgica ou a utilizar próteses mamárias. Clarificando, “flat” numa linguagem urbana significa “mulher
sem seios” e “toper”, o que “está no topo” ou que “tem uma história melhor para contar”. O termo
surgiu, após uma empresa de roupa interior unissexo, a Play-Out, ter utilizado três modelos amadoras
que se tinham submetido a uma mastectomia bilateral na sua campanha publicitária. Apesar da narrativa dominante ser a reconstrução cirúrgica após uma mastectomia, levando a crer que a reconstrução
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é a norma, seguindo o padrão de beleza normativo de género estereotipado, um estudo de 2014, do
Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova Iorque revela que 58% das mulheres submetidas
a uma mastectomia optam por não fazer reconstrução cirúrgica, desafiando assim as normas sociais
de género. Tendo em conta que a sociedade actual vive obcecada com a juventude e beleza, qualquer
sinal de doença é obscuro eassimila-se como algo a esconder, principalmente quando essa doença significa a eliminação de indicadores externos de género. Partindo da ideia que a área dos estudos culturais tem atribuído grande atenção ao estudo das imagens na sociedade contemporânea, desde Roland
Barthes (1964) até Mirzoeff (1998), Evans & Hall (1999) e Sturken & Cartwright (2001), efectivando
profundas reflexões que se têm denominado de “Estudos Culturais Visuais”, o presente estudo centra-se
nas imagens da campanha publicitária “Breast cancer awarness” da empresa Play-Out, que deu origem
ao site FlatTopper Pride, que produz textos que acompanham estas imagens e que serão também alvo
de análise. Naturalmente, a fundamentação teórica deste trabalho centra-se na teoria do nomadismo
de Rosi Braidotti, articulando-a com as metamorfoses que os corpos femininos sofrem em consequência
de uma mastectomia bilateral, e nos conceitos da teoria Queer de Judith Butler relacionando-os com
a nova concepção de roupa interior unissexo, projectada para um género neutro ou híbrido, sendo este
um passo importante para mudar a perspectiva binária da sociedade falogocêntrica, em relação ao que
pertence ao feminino e ao masculino. A abordagem metodológica escolhida foi a gramática do design
visual de Kress e van Leeuwen, que sendo um método detalhado e explícito, permite que as imagens
sejam analisadas como textos comunicativos visuais, não como um texto fechado em si próprio, mas,
inseridas no contexto sócio-cultural de que fazem parte. Estas imagens publicitárias, vão muito além
da transmissão da mensagem de que estas mulheres sobreviveram a uma doença oncológica, colocando sobretudo em evidência, que transgrediram os limites pré-estabelecidos, transpondo fronteiras,
exibindo sem vergonha, os seus corpos metamorfoseados, diferentes, híbridos. Criaram subjectividades
alternativas, sem certezas de que chegariam a um lugar pré-estabelecido, porque valorizaram o processo
dinâmico de mudança e não o fim. Isto não significa que não queiram criar raízes estáveis que lhes
permitam sentir-se confortáveis dentro da comunidade, mas muito mais do que a necessidade de um
lugar, é terem sido capazes de recrear o seu próprio lugar em qualquer parte.

NOME: WILSON

PEREIRA DOURADO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

espelho da mídia

Corpos masculinos contemporâneos: a imagem do mito no

RESUMO: Essa pesquisa busca analisar como a mídia, especialmente a impressa, concebe modelos de corpos
masculinos que glorificam e instalam imagens de um eu ideal, relacionando-os a objetos de consumo.
Especificamente, trata de indagar como o corpo se transforma em um sintoma da cultura e como são
criados os processos de significação desses ideais de beleza masculinos contemporâneos. Parte-se da
hipótese de que a hipervalorização do corpo é feita pela mídia por meio de imagens ultrassignificadas
que instalam um sistema mítico capaz de atingir massas de consumidores guiadas pelo desenvolvimento
de aparatos psi, que organizam e instalam um hedonismo neo-narcísico. Esse conjunto transdisciplinar
possibilita uma investigação sobre os discursos midiáticos que moldam corposidealizados pelo consumo
e que suscitam o mal-estar e a angústia no sujeito para que ele recolha as influências do meio e encontre
satisfação em um ideal de eu diferenciado de um eu melancólico. As indagações partiram, desde o início
da pesquisa, sobre como a mídia é capaz de configurar modelos de corpos masculinostransformando
fantasias em noções de realidade e como é possível que as experiências do imaginário estejam cada vez
mais próximas de gerar interferências sobre o realdo corpo. O corpus é composto por capas das revistas
nacionais Men’s Health e Júnior, voltadas para o público masculino, catalogadas por um período de
três anos, entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014. Outros títulos internacionais, compreendidos no
mesmo período, que exemplificam o mesmo comportamento de significação na mídiatambém ilustram
a pesquisa. Metodologicamente, trata-se de uma leitura do objeto midiático com observação e análise
dos materiais impressos publicados nas revistas, sob a perspectiva da semiótica psicanalítica sintética
e, portanto, de um estudo transdisciplinar subsidiado por uma pesquisa bibliográfica e documental
com acompanhamento sistemático das referidas mídias. A fundamentação teórica compreende estudos
clássicos da psicanálise empreendidos por Sigmund Freud e Jacques Lacan como um método de análise
para pensar os sintomas do corpo enquanto efeitos de uma cultura, e também os processos de consumo
de significações e suas representações ideológicas interpretadas pela via semiológica que Roland Barthes
empreende ao analisar os mitos instalados pela mídia. Esses elementos forneceram os referenciais epistemológicos necessários para a análise do objeto.
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NOME: LEANDRO

AUGUSTO BORGES LIMA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

gênero e sexualidade.

O potencial político dos jogos digitais para o debate sobre

Os jogos digitais, com seus quase 70 anos de existência, possuem hoje um papel central no
cotidianos dos sujeitos. De crianças a idosos, os games hoje estão consolidados como um meio de
entretenimento e são exemplo do que Henry Jenkins chama de convergência. Como objeto que circula
entre a arte e olazer, como um meio comunicacional e de sociabilidade, os games também possuem um
componente político ou um potencial político. O objetivo deste trabalho é questionar o papel dos jogos
digitais num cenário social em que o feminismo retoma sua força e visibilidade no campo discursivo,
em especial no ambiente web, e a as políticas de gênero e sexualidade se tornam ponto fundamental do
debate político cotidiano em diversos países. Em específico no universo gamer, a recente controvérsia
do #GamerGate e os ataques e ameaças verbais sofrido por mulheres em ambos os espectros da controvérsia são carregados de teor misógino e homofóbico. Devido a esta controvérsia, intensificou-se na
mídia especializada, no meio acadêmico, no Twitter e em outras redes sociais as trocas conversacionais
entre sujeitos diversos sobregênero, sexualidade, machismo, representação de gênero, sexo e raça nos
jogos, dentre outros temas correlatos. Na indústria gamer, desenvolvedores de jogos buscam formas
de inserir mais diversidade nos jogos em termos de representação. Teóricos,ativistas e gamers aderem
a campanhas como #IneedDiverseGames. Livros e artigos diversos são publicados com estudos sobre
games e gênero, games e sexualidade, games e representação, como o recente Gaming at the Edge:
sexuality and gender at the margins of gamer culture, de Adrienne Shaw. Parece, entretanto, que entre a
ação e o discurso, há um gap. Se há uma mensagem que se tenta passar através de jogosindependentes
como Always Sometimes Monsters e Dys4ia, e mesmo jogos de grande porte como Mass Effect, por
outro ainda imperam imagens dos games relacionados a violência e misoginia, à hiperssexualização dos
corpos femininos e invisibilidade de personagens homossexuais em papéis protagonistas. A hipótese
deste artigo é que os videogames, assim como a televisão, o rádio, a literatura e o cinema, dentre outros,
são um componente de influência para a conversação política cotidiana. A partir da análise dos três
jogos supracitados, bem como de uma revisão de literatura dos principais trabalhos da interface entre
videogame studies e gênero, este artigo aponta para a necessidade de gamers, desenvolvedores, mídia
e sociedade considerarem com mais atenção a influência e potencial político dos jogos digitais como
token argumentativopara a discussão política de gênero e sexualidade.
RESUMO:

NOME: SUSANA

WICHELS

“Me, myself and I” Novas reflexões sobre Construções de
Identidades de Género na Blogosfera Portuguesa
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

A nossa proposta de comunicação aborda a construção online de identidades de género na
blogosfera portuguesa. Para o efeito, enunciam-se as principais tendências teóricas sobre a construção
de identidades, contextualizando-se o fenómeno na sociedade pós-moderna e na cibercultura. As novas
tecnologias vieram alterar a forma como milhares de indivíduos comunicam, expressam as suas opiniões,
interagem com os outros e consigo próprios e constroem ativamente as suas identidades sociais. Uma
grande parte dos cidadãos digitais acumula as funções de receptor e produtor de conteúdos. Embora
existam vários estudos académicos sobre o impacto das novas tecnologias na construção das identidades, são ainda poucos aqueles que se ocuparam das narrativas pessoais como forma de expressão
e construção de identidades de género em ambientes digitais. No nosso estudo, testámos como as
mulheres portuguesas adotaram a tecnologia blogger – anteriormente associada ao masculino através
dos discursos dos media de mainstream (Herring et al., 2004) – e estão potencialmente a desafiar os
estereótipos associados à tecnologia como domínio predominantemente do masculino. Na discussão
destas concepções teóricas ter-se-á em consideração autores que desenvolveram trabalhos sobre a identidade, tais como Goffman, Giddens ou Esteves, mas também autores que têm pensado a evolução do
conceito de género, feminismo e pós-feminismo, como Butler, Turkle, Silveirinha, McRobbie, Lazar, Gill
RESUMO:
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ou Cheung. Em seguida procuramos discutir teorias de autores que têm refletido sobre a cibercultura,
como Castells ou Cardoso, a relação da cibercultura e os novos géneros textuais, por exemplo Gauntlett
ou Myers, e o ciberfeminismo, como Haraway, Youngs ou Wajcman. A metodologia aplicada no estudo
empírico teve por base o modelo de análise mista de blogues de van Doorn, van Zoonen e Wyatt (2007)
e o corpus de análise foi uma amostra significativa de blogues femininos portugueses. Em causa, está
o processo de construção de identidades de género no ciberespaço através da análise das narrativas e
relatos autobiográficos presentes nos blogues femininos portugueses.

NOME: TAMIRES

FERREIRA COÊLHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: (IN)VISIBILIDADES DE GÊNERO NO WEBJORNALISMO
PIAUIENSE : uma análise do caso “Makelly Castro”

Articulamos jornalismo e gênero, considerando a diversidade de modos, processos e consequências de violências contra as pessoas que não se enquadram na heteronormatividade, bem como a
parcela de contribuição que o jornalismo pode dar para o questionamento ou a perpetuação de preconceitos e estigmas sociais. Analisamos notícias sobre o homicídio da travesti Makelly Castro, à luz de
teorias que abordam tanto o jornalismo (CARVALHO, 2009) quanto questões atreladas a identidades
de gênero de pessoas LGBTQ (PRECIADO, 2011), a partir de três portais do Piauí: 180graus, AZ e
Meio Norte. Constatamos que os meios de comunicação cumprem um importante papel social de visibilidade e legitimação, de pressão e cobrança frente às instituições sociais, no entanto há um padrão
social que serve de parâmetro, moldando relações sociais (e midiáticas). A heteronormatividade e sua
rigidez podem ser comparadas à ordem policial de Rancière (1996), que pune e tenta reordenar tudo o
que sai do previsto, do que é pré-estabelecido para um dado indivíduo, de acordo com a lógica dominante. A diversidade das identidades de gênero, que estão em permanente processo de construção assim
como os sujeitos, e a própria proposta da teoria queer estão ligadas a um excesso de nomes (trabalhado
por Rancière) que emancipa, que desidentifica e que foge de padrões e estereótipos. Seja por sua “obrigação” frequente em colocar a matéria no ar antes da concorrência, seja por ser indiferente às vítimas
noticiadas (sobretudo às que pertencem a grupos minoritários), o profissional de comunicação desliza e
parece se importar cada vez menos com a qualidade da notícia que constrói: a velocidade e a quantidade
têm sido os principais focos de muitas redações de webjornalismo no Piauí, impedindo que, em casos
como o de Makelly, sejam feitas coberturas queer e abordagens mais humanas.
RESUMO:

NOME: THIAGO

FILIPE FERREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Grindr:

Portugal

relações homoeróticas masculinas na cibercultura em

Este trabalho surge a partir das representações da homossexualidade masculina pelos anúncios publicitários veiculados em revistashomoeróticas, dentro do espaço lusófono. Há algum tempo
discute-se os modos como os homossexuais são dados a ver por tais anúncios publicitários, processo
que influencia fortemente a convivência social dos mesmos, a ponto de transformá-los igualmente em
“mercadorias” a serem anunciadas. Nosso principal argumento aqui é que o ciberespaço português
propicia a autopromoção destes sujeitos através de “vitrines” virtuais, nomeadamente do Grindr – aplicativo para dispositivos móveis utilizado nabusca por encontros amorosos via geolocalização. Nossa
análise é estruturada sobre os conceitos de hiperconsumo e autopromoção (Bauman, 2008; Baudrillard,
1995, [1929] 1992; Lipovetsky & Serroy, 2011) e trabalhou com as imagens dos perfis de alguns dos
usuários deste aplicativo coletadas nas cidades de Braga, Porto e Lisboa. Metodologicamente nossa
análise está enquadrada pela Teoria da Imagem e da Semiótica, especificamente por certos parâmetros
da gramática sócio-semiótica de Kress e van Leeuwen (1996 apud Mota-Ribeiro & Pinto-Coelho, 2011).
O artigo conclui que os usuários deste aplicativo utilizam-se de determinadas estratégias, semelhantes
a dos anúncios publicitários, para a promoção de si na cibercultura em Portugal.
RESUMO:
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NOME: ANTÓNIO

DE OLIVEIRA PENA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Estratégias de comunicação a desenvolver nos “mundos” da
Igreja Católica – Processos de transformação social que permitam acesso de mulheresao Sacramento da Ordem e de padres e bispos ao Sacramento do Matrimónio.
RESUMO: O artigo sugere caminhos para obter competências na utilização de um “novo modelo de
mediação” como instrumento a utilizar, caso a caso,nos “mundos” da Igreja Católica, no sentido de
provocar mudanças de atuação no âmbito de “processos transformativos em termos de lógicas de poder
e dinâmicas edinâmicas de controlo envolvidas”. O “novo modelo” constroi-se interligando competências de cinco paradigmas do âmbito das Ciências da Comunicação: Teoria da Argumentação, Pragmática,
Técnica, Relação Sistema/Meio (improbabilidade da comunicação) e Critérios Epistémicos (caraterizadores de racionalidade). Nos âmbitos da comunicabilidade releva-se a importância de se estudarem nos
diversos ambientes da Igreja Católica a possibilidade do acesso de mulheres aoSacramento da Ordem
e de padres e bispos ao Sacramento do Matrimónio. Estas mudanças desenvolvem-se no sentido de
acompanhar a emancipação e igualdade damulher e de valorizar a família com o acesso de todos os seres
humanos (homens e mulheres) ao matrimónio.

NOME: DEBORA

RICCI

O fim justifica os meios: violência de género e linguagem
sexista nas imagens publicitarias.

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Partindo da hipótese de Sapir-Whorf segundo a qual a língua influencia o nosso pensamento,
a reflexão sobre a maneira de exprimirmo-nos do ponto de vista do género, leva inevitavelmente à
conclusão de que a língua, através da qual definimos o mundo, seja ainda e absolutamente sexista.
Revelam-se duas formas de sexismo linguístico. Uma é intrínseca à língua, ou seja, está relacionada com
o que o sistema linguístico dispõe quando se refere à mulher. Ooutro tipo de sexismo remete para o uso
da língua por parte do falante: como é que se fala das mulheres? A linguagem e as práticas linguísticas,
baseadas num princípio de tipo androcêntrico, aparecem como veículos privilegiados para a afirmação
e a reiteração de certos valores e códigos culturais. Reflectir sobre a língua, eliminar os estereótipos
sexuais dos vários tipos de linguagem (da politica, da televisão, das revistas, dos jornais, da publicidade,
das expressões comuns), fornecer representações equilibradas das diferenças, promover a formação
de uma cultura da diferença de género, repensar na linguagem, tudo isto é necessário eurgente para
não discriminar e para dar a justa visibilidade à uma parte importante da sociedade, a das mulheres.
A presente comunicação focaliza-se na análise da linguagem (falada e visual) nos media, principalmente
a linguagem publicitária, mostrando como esta é responsável pela formação e a conservação dos estereótipos identitários sexuais. Examinaremos em particular a publicidade dirigida às crianças (perigosa
porque é profundamente eficaz) com as meninas representadas como Lolitas, já adultas esexualizadas.
Abordaremos depois a imagem da mulher adulta e a reiteração de certos estereótipos através destas
mesmas imagens. Na publicidade são representados principalmente dois tipos de mulher: a “mulher-esposa” dedicada ao marido e à família, sempre sorridente, boa cozinheira e dona de casa; e a “mulher-outra”, a mulher tentadora, aquela que seduz e que é só corpo e carne. Ambas mudas, sem o poder da
palavra e da expressão. Normalmente trata-se quase sempre de mulheres muito jovens e bonitas e que
satisfazem os cânones actuais da beleza. Todas as outras são obrigadas a reconhecer-se e a imitar com
as consequências que conhecemos: distúrbios alimentares, cirurgia estética, etc. Analisar, descodificar e
desconstruir as imagens que aparecem em revistas, na televisão e na rua, com a intenção de dar inputs
aos ouvintes e reflectir sobre algo que na maioria das vezes passa-nos despercebido.

NOME: ROSA

CABECINHAS

“Quem quer ser apagado?” Sexismos, racismos e outros
‘ismos’ nas representações sociais da História
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
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As representações da história ‘universal’ veiculadas pelos media e disseminadas nas enciclopédias ditas globais, são talvez um dos mais evidentes exemplos do quanto ainda há a fazer para
descolonizar o conhecimento. O peso avassalador das ideologias racistas e sexistas que foram propagadas à escala mundial durante o período colonial continua a fazer-se sentir de forma incisiva e a
estruturar o quotidiano nas sociedades contemporâneas. Assim, urge ‘dar voz’ a diferentes narrativas
sobre a história, de modo a tornar visíveis as versões de pessoas e grupos que foram sistematicamente
‘apagados’ da história durante o período colonial e que continuam, muitas das vezes, invisíveis nas
narrativas dominantes em período dito pós-colonial. Nesta comunicação analisamos as percepções de
jovens em oito países de língua oficial portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal eTimor Leste) sobre a história da humanidade e sobre a história nacional dos respetivos
países. Os resultados obtidos indicam que os jovens continuam a projetar visões do mundo profundamente androcêntricas, sendo muito escassas as personalidades femininas que foram evocadas como
tendo um papel importante na história. Este padrão de resultados verificou-se tanto no que respeita às
percepções da história mundial como às percepções da história nacional e não diferiu significativamente
em função do sexo dos participantes nem em função do país onde os dados foram recolhidos. No que
respeita às minorias sociais os resultados diferem significativamente em função do país de recolha de
dados. As convergências e divergências nas representaçõesda história nos vários países serão discutidas
tendo em conta o papel das identidades sociais na estruturação das memórias coletivas.
RESUMO:

NOME: SANDRA

SANTANA DA COSTA

Festivais de Cienema de Mulheres na América Latina:
Contextos e Dinamização Cultural

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: A

proposta deste trabalho é introduzir uma discussão sobre a presença dos coletivos feministas
na realização dos primeiros festivais de cinema de mulheres na América Latina – mas precisamente,
Brasil e Argentina no período pós-ditadura. Festivais de cinema atuam como importantes vitrines para
a difusão da produção fílmica contemporânea. Muitas vezes, esses eventos são a primeira porta de
entrada de uma obra audiovisual, além de serem os principais canais de difusão de obras de novos
realizadores, de produções nacionais e estrangeiras que não conseguem espaço de veiculação dentro dos
circuitos comerciais. Ao apresentar uma seleção de filmes, esses eventos apontam para uma produção
de imagens que, mais do que retratar um cotidiano ou práticas culturais, pode também ser percebida
como discursos que produzem identidades, dentre outros sentidos. Filmes realizados por mulheres são
filmes que muitas vezes oferecem uma perspectiva diferente em relação aos filmes convencionais. Assim
como outros festivais, os festivais dedicados às mulheres criam um espaço para cineastas, distribuidores,
profissionais do cinema. No contexto global, os anos de 1970 constituíram-se um marco na formação
dos primeiros coletivos feministas de cinema e da organização de festivais de filmes de mulheres – New
York (1972-1980), Toronto (1973), Créteil (1979). Neste período, os festivais surgiram como iniciativas
de cineastas, estudantes e críticos das teorias feministas de cinema; e em sua essência, esses eventos
tinham como marca o ativismo feminista . Já os coletivos voltados para a produção audiovisual sobre
mulheres na América Latina se iniciam nos anos 80 como resistência às representações sexistas e evidenciando a questão da diferença do olhar com relação às marcas de gênero e a questão da invisibilidade das
mulheres na produção audiovisual. Portanto, eventos que guardam estreita relação com os feminismos
em seus discursos e objetivos. Apesar da presença de denominadores comuns nesses eventos, observam-se diferenças nos formatos dos festivais de cinema de mulheres de acordo com núcleo feminista
– meio social, políticas locais e regionais, discussões feministas locais. Assim, os festivais de cinema
de mulheres oferecem não apenas uma tela, mas também um tipo especifico de contexto de recepção.
Ao propor um estudo sobre os festivais de cinema de mulheres o trabalho busca promover não só uma
reflexão sobre a atuação dos festivais enquanto dinamizador cultural, mas também, compreender a
importância e atuação desses eventos temáticos enquanto dispositivos de produção de subjetividades
e problematização do feminino.

NOME: ANABELA

SANTOS, CARLA CERQUEIRA E RUI VIEIRA CRUZ

“Galdérias”, “putas” e “fáceis”: ativismo feminista, redes
sociais e re-significação linguística no contexto da SlutWalk Portugal

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
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A SlutWalk consiste num movimento transnacional que visa erradicar a cultura de estupro,
combater a culpabilização das vítimas de violência sexual e afirmar a auto-determinação das mulheres
sobre os seus corpos. Surgiu no Canadá, em 2011, após um polícia ter afirmado numa palestra universitária que as mulheres deviam evitar usar indumentária provocante de modo a reduzir a sua exposição
a crimes de violação. Desde então, a SlutWalk proliferou rapidamente por outros continentes e países,
incluindo Portugal, onde têm sido organizadas, com periodicidade irregular, as marchas de Lisboa,
Porto e Coimbra. Desde a sua emergência, o movimento SlutWalk tem procurado re-significar termos e
expressões linguísticas que são utilizados, por convenção, para vigiar e punir as mulheres cujas práticas
e vivências divergem das normas instituídas socialmente. Enformada por uma perspetiva intersecional,
esta comunicação analisará em que medida é que o ativismo feminista promoveu a re-significação do
termo “slut” e dos seus equivalentes em língua portuguesa (e.g. “galdéria”, “puta” e “fácil”), através
das redessociais, no contexto da SlutWalk Portugal. Inicialmente, analisámos em que medida o termo
“slut” e os seus equivalentes portugueses foram re-significados pelo ativismo feminista. Após a recolha
do material difundido pela organização da SlutWalk Portugal nas redes sociais, aplicámos entrevistas
semi-estruturadas a ativistas que tiveram um envolvimento (in)direto na promoção deste movimento
no contexto nacional. Os dados foram tratados no quadro da sócio-semiótica visual, da análise temática
e da análise crítica do discurso. Depois, estudámos os suportes e os canais de comunicação que foram
utilizados pela SlutWalk Portugal para a veiculação de informação sobre o movimento, atravésda análise
de redes sociais, nomeadamente da teoria de difusão de inovações. A escolha deste modelo adveio de o
facto de permitir analisar sistemas de transferência de informação, registando os nós que ligam organizações, atoras/es e eventos. Por fim, relacionámos as perceções e os discursos das/os ativistas inquiridas/
os com a construção da SlutWalk Portugal nas redes sociais. Com recurso à análise crítica do discurso,
foi possível auscultar o processo de re-significação do termo “slut” e dos seus equivalentes em língua
portuguesa, pelo ativismo feminista, no contexto daSlutWalk Portugal. Deste modo, ensejando uma
convergência entre as ciências da comunicação, as teorias da intersecionalidade e o estudo dos movimentos sociais contemporâneos, esta comunicação permitirá compreender o modo como o ativismo
feminista português tem utilizado as redes sociais para a re-significação linguística e a edificação de
discursos contra-hegemónicos. Explorará, ainda, as potencialidades que os média digitais comportam
para a criação de redes de resistência glocalizadas e o combate à manutenção de sistemas de opressão,
como o hetero/cis/sexismo e o racismo.
RESUMO:
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J O R N A L I S M O

E

MODERAÇÃO: JORGE PEDRO SOUSA

PAINEL 1 – ANFITEATRO 1 – 13/11 . 8H30

NOME: PATRÍCIA

S O C I E D A D E

TEIXEIRA E JORGE PEDRO SOUSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Da

produção estrangeira à produção própria de informações:
uma comparação entre a Gazeta “da Restauração” e o Mercúrio Português
RESUMO: Os dois periódicos que assinalaram a génese do jornalismo português foram a Gazeta alcunhada
“da Restauração” (1641-1647) e o Mercúrio Português (1663-1667), ambos surgidos num contexto
de crise (a Guerra da Restauração). Do que falaram e como falaram do que falaram os primeiros
periódicos portugueses? Que comparação pode ser estabelecida entre os primeiros periódicos lusos e
entre estes e os seus congéneres europeus? Terão os primeiros periódicos nacionais replicado modelos
estrangeiros do “jornalismo primitivo” de Seiscentos? Como é que o contexto da época influenciou o
seu discurso? E, finalmente, nota-se alguma evolução da Gazeta para o Mercúrio Português, mediados
por dezasseis anos? É em perguntas como estas que se encontra a razão de ser deste estudo, que tem
por objetivo central descrever comparativamente o discurso dos primeiros periódicos portugueses – o
objeto – em função de um enquadramento contextual que, tendo em conta as questões do significado,
triangula a história, o comparativismo e o jornalismo. Assim, de um modo panorâmico e comparativo,
procedeu-se ao levantamento dos assuntos abordados por ambos os periódicos e à determinação dos
principais pontos de vista que sugeriram aos leitores. Tentou-se perceber quais as razões para o seu
comportamento discursivo, quer no que respeita aos padrões de noticiabilidade, quer no que respeita
às necessidades e aos condicionalismos que vivenciaram. Os exemplos escolhidos para ilustrarem as
tendências discursivas detetadas na Gazeta e no Mercúrio Português foram selecionados arbitrariamente, após leitura sistemática e integral do corpus, por constituírem “exemplos-padrão”. À análise
qualitativa do discurso foi, no entanto, adicionada uma análise quantitativa (análise de conteúdo), com
categorias definidas a priori, para emprestar mais sistematicidade à investigação. Concluiu-se que, num
contexto dominado pelas preocupações com a guerra pela restauração da independência, a Gazeta e
o Mercúrio convergiram nas pistas de leitura que deram para o mundo, através do recurso recorrente
aos mesmos enquadramentos. Provou-se também que, embora tenha surgido, por iniciativa de Manuel
de Galhegos, como um projeto jornalístico genuinamente nacional, a Gazeta, a partir da sua segunda
fase de publicação, iniciada em outubro de 1642, sob o título de Gazeta de Novas Fora do Reino, já
com novo editor, converteu-se, quase, num mero depositário de notícias traduzidas da Gazette francesa
(a Gazette de Renaudot), a ponto das próprias notícias sobre Portugal e sobre os portugueses serem, em
vários casos, transcrições de textos desta publicação gaulesa. Equacionou-se, consequentemente, a hipótese de a Gazeta de Novas Fora do Reino se dever considerar uma publicação diferente da Gazeta, pois
o título de ambas é diferente, o noticiário de uma e de outra é diferente e também diferentes foram os
seus promotores e, muito possivelmente, os seus redatores. Finalmente, concluiu-se que da Gazeta para
o Mercúrio se nota um amadurecimento dos jornais enquanto projetos jornalísticos. Além de incluir
um vasto número de notícias de dimensão apreciável e interpretadas, o Mercúrio possui textos que se
aproximam do comentário político conjuntural e teve direito a uma declaração de intenções que se pode
considerar um estatuto editorial.

_
NOME: ADRIANA

MELLO GUIMARÃES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

brasileiras

O final do século XIX e as revistas culturais portuguesas e

RESUMO: A

imprensa modificou a estrutura da sociedade do século XIX, ampliou horizontes, enquanto
difusora de ideias, e suscitou a discussão e a participação política. Actuou como promotora e organizadora de correntes de opinião ao analisar a literatura, o teatro, a música e as artes. Assim, interessante
será tentar perceber como eram as publicações da altura. Lembremos, em primeiro lugar, que foi justamente em meados do século XIX que se assinalou a passagem da imprensa romântica ou de opinião
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para a chamada imprensa industrial. Além disso, o grande desenvolvimento da imprensa no segundo
quartel do século XIX, propiciou a cisão entre o jornal e a revista, não especificamente diferenciados pela
periodicidade, mas pelo conteúdo que os constituía. Voltadas para a exposição de assuntos específicos,
as revistas desenvolveram-se no sentido de procurar um espaço cultural. Mais efémeras do que o livro,
contudo menos fugazes do que os jornais, as revistas representavam um estímulo ao exercício mental.
As revistas vieram demonstrar que a vida intelectual, a cultura e o cosmopolitismo são faces da mesma
moeda e, assim, podem ser consideradas como promotoras das luzes da razão, como empresas educativas. No “velho” e no “novo” mundo, as revistas culturais tornaram-se num factor de transformação.
Evidência dessa constatação é o caso especialíssimo da Revista de Portugal (1889-1892) que circulou
tanto em Portugal como no Brasil. Mas será que existiam, na altura, revistas similares à Revista de
Portugal? Quais seriam as revistas culturais mais importantes? Ora não podemos deixar de mencionar
que, em Portugal, se destacou uma publicação intitulada O Ocidente. Revista ilustrada de Portugal e do
estrangeiro, que se publicou entre 1878 e 1915. Assinalamos ainda a presença da Revista Portuguesa
(1894/1895) e da intitulada Revista Brasileira, que partilha a mesma esfera de renovação de ideias com
a Revista de Portugal.

_
NOME: SÍLVIA

MANUELA MARQUES TORRES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Guerra Colonial na imprensa de Angola: análise da cobertura jornalística do conflito ultramarino português feita pela revista Notícia

A cobertura jornalística da Guerra Colonial feita pela imprensa das províncias ultramarinas
envolvidas no conflito é um tema pouco estudado no âmbito da investigação em ciências sociais e
humanas. Este facto justifica a pertinência desta pesquisa que tem como principal objetivo analisar a
cobertura jornalística do conflito ultramarino português feita pela Notícia, revista com sede em Luanda,
publicada entre dezembro de 1959 e março de 1975. Na época, esta foi a “publicação mais popularizada de e em Angola” (Lopo, 1964). Esta investigação aprofunda não só conhecimentos históricos
sobre a imprensa de Portugal e de Angola, como também conhecimentos sobre o jornalismo português
praticado num período crítico da História de Portugal, em que o país começava no Minho e terminava
em Timor: a Guerra Colonial foi um desafio profissional e deontológico para os jornalistas portugueses,
da metrópole e das províncias ultramarinas, que cobriram o conflito bélico no teatro de operações.
Os jornalistas das províncias de Angola, Guiné e Moçambique estavam geográfica e socialmente mais
próximos da realidade a retratar, apresentando-se assim em vantagem relativamente aos enviados especiais portugueses, jornalistas que viviam e trabalhavam na metrópole. “Anteriormente ao início das
revoltas armadas nas colónias, a imprensa era um dos sectores negligenciados pela política portuguesa
colonial. (…) em primeiro lugar, não interessava a Portugal manter a população informada do que se
passava; em segundo lugar, a influência da imprensa era limitada, devido ao quase total analfabetismo”
(Ferreira, 1977). O aparecimento do conflito alterou o cenário: “o governo colonial e os colonos brancos
reconheceram a importância de serem mais bem informados e as potencialidades da imprensa para
fins de propaganda” (idem). De que forma foi feita a cobertura jornalística do conflito em Angola por
um meio de comunicação com sede no próprio país em guerra? Que importância foi dada à Guerra
Colonial pela Notícia? As peças publicadas favoreceram algum dos lados envolvidos na guerra? Como
era a relação entre repórteres coloniais e Forças Armadas Portuguesas? Apesar da Censura de Salazar
e do Exame Prévio de Marcello Caetano, foi possível traçar um retrato fiel da guerra? Estas foram as
principais perguntas que serviram de base a esta investigação que recorreu à metodologia de investigação análise de conteúdo. Para esta investigação, realizaram-se ainda, enquanto método complementar, entrevistas semiestruturadas a jornalistas que exerceram a profissão em Angola no período em
estudo. Este trabalho, que resulta da investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado em Jornalismo,
concluído em 2012 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
tem continuidade no Doutoramento em Ciências da Comunicação que frequento na mesma Faculdade.
Presentemente, estudo a cobertura jornalística da Guerra Colonial feita pela imprensa de Angola, Guiné
e Moçambique, entre 1961 e 1974, dando destaque a reportagens e repórteres de guerra. Este regresso
ao passado poderá servir de lição para o futuro, uma vez que o presente do Quarto Poder está em crise
e em constante mudança. Recupera-se assim a experiência do passado para dela retirar ensinamentos
para o futuro do jornalismo, difícil de antever.
RESUMO:
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NOME: JORGE

PEDRO SOUSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Sensacionalismo gráfico e infopropaganda na cobertura da
I Guerra Mundial: as revistas ilustradas de atualidades redigidas em português
(1914-1918)
RESUMO: Esta comunicação relata as conclusões de uma investigação sobre a cobertura iconográfica da
I Guerra Mundial, um período em que a imprensa foi usada propagandisticamente (Lasswell, 1927;
Pizarroso Quintero, 1993: 209-234), em três revistas ilustradas de atualidades que circularam em
Portugal entre 1914 e 1918 – Ilustração Portuguesa (principal revista ilustrada de atualidades portuguesa), Portugal na Guerra (revista oficiosa portuguesa publicada em Paris) e O Espelho (revista em
português publicada pelos serviços britânicos de propaganda sob a capa de uma sociedade comercial).
Alicerçada, metodologicamente, numa análise hermenêutica e qualitativa e numa análise quantitativa (análise de conteúdo) do discurso iconográfico das três revistas sobre o conflito, a investigação
demonstrou que elas tiveram um discurso iconográfico sintonizado, que passou, por vezes, pelo sensacionalismo gráfico, e que favoreceu, propagandisticamente, a causa dos Aliados e as posições oficiais,
explorando as seguintes linhas de força: (1) silenciamento ou demonização, ridicularização e desvalorização das Potências Centrais, dos seus líderes e soldados; (2) valorização dos feitos, reais ou simulados,
dos Aliados, e dos seus líderes; (3) apresentação sistemática da guerra travada pelos Aliados como
uma guerra pela Civilização contra os bárbaros e militaristas germânicos que, tal como os seus antepassados destruíram Roma, quereriam destruir os latinos e os britânicos – maniqueísmo “nós contra
eles; (4) silenciamento dos esforços de paz – a paz só com a vitória – e de todas as revoltas das tropas
e deserções, como o célebre “Natal das Trincheiras” de 1914; (5) associação sistemática de valores e
enquadramentos positivos à representação iconográfica dos Aliados: camaradagem, sacrifício, coragem
e comunhão com o povo; (6) apresentação sistemática do esforço de guerra como tarefa da totalidade
de cada povo dos países aliados, incluindo as mulheres (que, como trabalhadoras e enfermeiras, adquiriram visibilidade e estatuto na representação iconográfica das sociedades em guerra); (7) assepsia na
representação do conflito: ausência da morte e do sofrimento na iconografia de guerra; e (8) valorização
e celebração da intervenção de Portugal. As três revistas estudadas também apresentaram especificidades. O Espelho refletiu o ponto de vista oficial britânico e foi a única a apostar nos desenhos como
alicerce da mensagem, uma vez que, ao facultarem a recriação dramatizada, sensacionalista, criativa
e livre de certos acontecimentos, tornavam a narrativa visual num dispositivo propagandístico mais
consentâneo com os interesses do poder; já as revistas Portugal na Guerra e Ilustração Portuguesa
procuraram propagandear o esforço de guerra português e glorificar os combatentes lusos. No geral,
as imagens das três revistas foram especificamente selecionadas, ou fabricadas, para propagar mensagens capazes de solidificar as opiniões favoráveis aos Aliados e à intervenção de Portugal na Grande
Guerra e para animar e moralizar o público aliadófilo. As revistas propuseram uma narrativa de vitória
dos Aliados, de legitimação do poder político e militar português e dos Aliados e de justificação e legitimação da guerra. As três revistas comportaram-se, pois, como revistas de propaganda ao serviço da
“verdade” do poder. Nelas, a informação que a iconografia poderia providenciar foi colocada ao serviço
da propaganda, situação que desagua no conceito de “infopropaganda”.

-

PAINEL 2 – SALA DE MÚSICA – 13/11 . 8H30

NOME: ENIO

MODERAÇÃO: RENATO FERREIRA

MORAES JÚNIOR E RENATO ESSENFELDER ABRAHÃO FILHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Metajornalismo

também se faz na escola: o jornalismo como
sujeito de si mesmo no percurso formativo
RESUMO: O

presente artigo reflete sobre o uso de práticas do metajornalismo no processo de formação
superior de jornalistas, como proposta de aplicação do uso de metodologias ativas no ensino das disciplinas Teoria do Jornalismo e na produção de veículos experimentais da Agência de Jornalismo do curso
de Jornalismo da ESPM de São Paulo, Brasil. As modalidades metodológicas ativas pressupõem que
“o docente organiza os processos de apreensão de tal maneira que as operações de pensamento sejam
despertadas, exercitadas, construídas, flexibilizadas pelas necessárias rupturas, através da mobilização,
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da construção e das sínteses, sendo essas a serem vistas e revistas, possibilitando ao estudante sensações
ou estados de espírito carregados de vivência pessoal e de renovação” (ANASTASIOU; ALVES, 2003:
76). As experiências pedagógicas aqui relatadas levam em conta que o metajornalismo corresponde à
investigação do “modo como se produz e as circunstâncias em que se produz o discurso que procura
reproduzir o real” (OLIVEIRA, 2007: 289), ou seja, o jornalismo é tomado como sujeito de sua própria
prática. Dessa forma, defende-se que fazer metajornalismo, como parte do processo das práticas laboratoriais, constitui um importante alicerce para o ensino da profissão. Articuladas a uma pedagogia ativa
dentro do escopo de formação do jornalista, esse exercício leva o estudante a desenvolver aspectos da
sua formação técnica e, sobretudo, constitui um momento peculiar para que os estudantes se esforcem
no entendimento de aspectos éticos da atividade no confronto com a sua própria profissão durante o
trabalho de apuração e de reportagem, na medida em que o jornalismo passa a ser sua própria pauta.
Reforça-se, assim, que esse tipo de atividade tem coerência com propostas formativas que desafiam
o aluno a construir sua própria experiência baseada na reflexão e na experimentação, o que encontra
amparo em tempos de mutação do jornalismo, em que novos desafios são postos à profissão. Tempos
em que “avanços nos processos de transmissão trouxeram novas formas de noticiar” (JORGE, 2013:
24). Para fundamentar as reflexões aqui apresentadas, tendo o jornalismo como sujeito de si mesmo
durante percurso formativo, são usados os conceitos de jornalismo de Nelson Traquina (2001, 2012),
Cramilda Medina (2008, 2012) e Thäis Mendonça Jorge (2013). As pesquisadoras Lea Camargos Anastasiou e Leonir Pessate Alves (2003) são a base para as discussões sobre metodologias ativas. Por sua
vez, Madalena Oliveira (2007) serve de subsídio para a discussão do conceito e possibilidades ligadas
ao metajornalismo.

_
NOME: EDGARD

PATRÍCIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Formação

do jornalista para atuação em espaços alternativos
de exercício profissional – perspectivas a partir das novas diretrizes curriculares no
Brasil e das demandas sociais

RESUMO: As novas diretrizes curriculares do Curso de Jornalismo no Brasil foram aprovadas em 2013.
Pelo texto da Lei, o concluinte do curso de Jornalismo deve estar apto para o desempenho profissional
de jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, capacitando-o,
dessa forma, a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de responder, por um lado,
à complexidade e ao pluralismo característicos da sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro,
possuir os fundamentos teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança
para o exercício de sua função social específica, de identidade profissional singular e diferenciada em
relação ao campo maior da comunicação social. A partir da aprovação do texto das Diretrizes, pelo
Ministério da Educação, iniciou-se, então, uma corrida dos cursos para uma atualização das matrizes
curriculares e dos projetos pedagógicos, referenciados às novas diretrizes. No Curso de Jornalismo
da Universidade Federal do Ceará (UFC) esse processo deu-se início ainda em 2013. A estratégia
de trabalho contemplou a realização de workshops, que tinham como orientação a discussão sobre
as demandas da sociedade em torno da formação para o profissional jornalista. O questionamento
básico, orientador das discussões nos workshops, era a seguinte: quais as demandas atuais de formação
para o profissional jornalista? Em cada um dos workshops participaram representantes de segmentos
perpassados pela atuação do jornalista: representante das empresas de comunicação, representante do
professorado do Curso de Jornalismo da UFC, profissional com experiência na prática do mercado,
profissional recentemente ingresso no mercado de trabalho e estudante concludente do Curso. Em cada
um dos workshops, cada representante falava por 20 minutos, sendo que as falas eram complementadas
por discussões com o público em torno de 60 minutos. Os áudios dos workshops foram registrados
e transcritos. O último workshop realizado abordou os espaços de trabalho transversais de atuação
do jornalista, representados pelas assessorias de comunicação, trabalhos desenvolvidos no chamado
terceiro setor e empreendedorismo, dentre outros. É a partir desses registros que abrimos a possibilidade de uma discussão que estabelece uma relação entre os discursos institucionais que estão por trás
da implantação das novas diretrizes curriculares do Jornalismo e as demandas da sociedade para a
formação do profissional jornalista. O quê nos dizem esses discursos? Como esses discursos percebem
as transformações que ocorrem no Jornalismo? E como essas transformações, a partir desses discursos,
podem repercutir na formação do profissional jornalista?
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NOME: JAQUELINE

LEMOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

desafios da prática da reportagem: a experiência em sala
de aula a partir do olhar complexo-compreensivo

A presente proposta de artigo busca fazer uma reflexão sobre o ensino de reportagem no
jornalismo, tendo como experiência a prática docente das autoras proponentes que ministram aulas há
quase 15 anos em universidades particulares na cidade de São Paulo/Brasil. Este artigo parte da vivência
das docentes, mas se entrecruza com as vivências dos estudantes numa perspectiva do aprendizado em
conjunto. Vamos nos deter em duas situações similares para trazer à tona a interlocução estabelecida
em sala de aula – em disciplinas que estimulam a prática da reportagem jornalística e que são ofertadas
no derradeiro ano letivo em duas universidades distintas. Se vivemos em tempos de “modernidade
líquida”, como nos sugere Zygmunt Bauman (2001), a hipervelocidade do mundo em todas as suas
esferas impulsiona de forma cada vez mais tensa uma prática jornalística hiperágil, centrada no hardnews. No entanto, a experiência docente/discente a ser relatada aqui, encontra lastro justamente na
vivência de um jornalismo que vai ao encontro da vida real, com imersão, com o tempo mais lento, na
busca do diálogo e do compartilhar. Ao longo de mais de uma década em sala de aula, já foi possível
compreender que é necessário instigar o olhar complexo, o desejo do conhecimento, a vontade de ir ao
“outro” e a imersão dos estudantes de jornalismo nas reportagens. A elaboração de textos jornalísticos
densos e complexos – que exigem do discente a apuração in loco, entrevistas em profundidade e a desobstrução dos sentidos (Cremilda Medina, 2003) – coloca o desafio de pensar e fazer o jornalismo para
além da pretensa objetividade, para além do tempo exíguo, desvencilhando-se de práticas jornalísticas
reducionistas e engessadas. Quando os estudantes de jornalismo são convidados à experimentação da
reportagem ancorada em teorias e técnicas que impulsionam a quebra “rotinas mecanicistas” ou que
desmontam “certezas e verdades”, o discente depara-se com a possibilidade de elaborar narrativas
polissêmicas e polifônicas, capazes de contribuir para compreensões complexas da vida real. O presente
artigo aponta todo o percurso teórico-metodológico impulsionado pelas docentes em suas respectivas
disciplinas. Apresenta também o resultado de algumas dessas experiências, a partir do depoimento
de discentes que vivenciaram a prática da reportagem (processos, aprendizados, dúvidas, angústias)
pautada pela busca de uma narrativa complexo-compreensiva. Esta narrativa é o eixo que conduz toda
a concepção e prática desenvolvida pelas docentes nas suas respectivas disciplinas, pois ambas compartilham a ideia de que a narrativa jornalística é uma experiência singular da contemporaneidade, uma
vez que nos remete às possibilidades de conhecimento da jornada humana no caos da vida moderna.
RESUMO:

_
NOME: VALQUÍRIA

GUIMARÃES DA SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

contribuição da rádio para o desenvolvimento da cidadania

RESUMO: O jornalismo e os meios de comunicação adquiriram uma importância social muito relevante
na construção social da realidade. É fundamental discutir o papel dos media como um dos principais
fóruns de discussão em sociedades democráticas. Desde o advento da democracia moderna, os meios de
comunicação têm assumido grande destaque no que diz respeito à constituição de espaços para o exercício da cidadania. Alguns autores quase que fundem as ideias de espaço público e media, em função de
a sociedade se ter tornado extraordinariamente complexa, não sendo mais possível, fisicamente, assegurar um processo “efetivamente” democrático através de espaços físicos comunicacionais (de discussão
e interação sociais face a face). Os media, nomeadamente através do jornalismo, podem contribuir para
o desenvolvimento da sociedade com a difusão de informações, a troca de opiniões e a promoção de
debates. Podem, desta forma, contribuir para a construção da cidadania por meio de ações educativas e
informativas que conduzam o sujeito à reflexão e à ação. Partindo da compreensão de que a cidadania
é construída no âmbito da relação das pessoas com a sociedade em que vivem, entendemos que a base
para o exercício da cidadania é a formulação de opiniões sobre os assuntos relevantes para a vida dos
indivíduos. No nosso trabalho analisamos exatamente a relação entre cidadania e rádio. A escolha deste
medium deve-se ao facto de a rádio ser um dos primeiros veículos de comunicação de massa e, embora
seu fim tenha sido declarado algumas vezes, a rádio sobrevive e continua a ter uma presença importante
nas sociedades. Para além disso, consideramos a rádio como um veículo privilegiado para a promoção
da cidadania, uma vez que reúne um conjunto de elementos favoráveis a esse fim, dentre eles: a proximidade com o público e a linguagem utilizada. Assim, a nossa intenção foi compreender como a rádio,
hoje, manifesta o seu potencial, enquanto parte integrante dos mass media, de modo a contribuir para
o desenvolvimento da cidadania. A sua programação contribui para o entendimento do mundo indis-
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pensável à formação de opiniões sobre questões relevantes ao exercício a cidadania? Para responder a
essa questão estudámos as grelhas de programação de rádios em Lisboa e em Brasília, nos anos 2011
e 2012, e realizámos entrevistas com os respectivos diretores. Também realizámos grupos de foco,
no contexto de diversas organizações sociais, para compreender a relação dos cidadãos com a rádio.
O nosso objetivo foi analisar a contribuição da rádio para o processo de formação de opinião sobre
temas sociais relevantes à cidadania, através de um estudo comparado nas cidades de Brasília e Lisboa,
assim como verificar se a programação quotidiana das rádios em estudo promove uma aproximação aos
cidadãos e se os mesmos reconhecem e definem a programação como correspondendo às suas necessidades de informação. Observámos que a rádio continua a ter um grande potencial cívico, mas neste
momento, de um modo geral, a sua programação pouco contribui para a promoção de uma cidadania
efetiva – ou, para sermos mais incisivos, ela desmerece mesmo esse seu potencial.

_
NOME: TARCINEIDE

MESQUITA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “O

problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser.”
#quemliga? – A denúncia da tabloidização na Campanha COLETA/TETO Brasil 2015

RESUMO: Este trabalho analisa, com o auxílio teórico-metodológico da análise do discurso, em sua
vertente crítica, as imagens de divulgação da campanha COLETA 2015, ação de arrecadação de fundos
em prol do combate à extrema pobreza, da organização sem fins lucrativos TETO. Ao denunciar a
realidade socioeconómica de milhões de brasileiros, a campanha, que tem como slogan “O problema
não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser”, acaba por denunciar também o fenómeno do jornalismo conhecido, desde os finais dos anos de 1990, por tabloidization – estudado majoritariamente no
contexto da Europa Ocidental e Estados Unidos por autores como Sparks (1998), Esser (1999), Turner
(1999), Sparks e Tulloch (2000). O processo de tabloidização da informação surge principalmente em
virtude da dinâmica de competitividade entre os media e designa uma crescente e acentuada penetração
dos valores noticiosos dos tabloides nos meios e produtos jornalísticos de caráter não-tabloides ou de
“referência”. Ou seja, diz respeito ao avanço de notícias leves (soft news), de temas do entretenimento,
da cultura de celebridades, e ainda de linguagem sensacionalista, na agenda mediática em geral. Por
isso, uma das questões que se levanta, é que, com a tabloidização, ocorre um desequilíbrio da agenda:
os media acabam por dedicar muita atenção aos aspetos da vida pessoal e particular de pessoas, tanto
celebridades quanto pessoas comuns, e relativamente pouca para os aspetos políticos, sociais e económicos, como a pobreza, por exemplo. A denúncia da tabloidização, por meio das imagens da campanha
COLETA 2015 e da hasteg “quemliga” nas redes sociais, põe em causa a atuação do jornalismo no seio
do direito democrático que todo o cidadão possui de se informar.

PAINEL 3 – SALA 18 – 13/11 . 8H30

NOME: PEDRO

MODERAÇÃO: PEDRO JERÓNIMO

JERÓNIMO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

na era digital

Jornalismo de transposição: Práticas da imprensa regional

RESUMO: Os smartphones e os tablets são as plataformas digitais do presente e não uma miragem do
futuro. Os primeiros são inclusivamente o único dispositivo que acompanha as pessoas para todo o lado,
diluindo-se assim e entre si as esfera pessoal e profissional. Uma realidade que não é alheia aos média
noticiosos, sobretudo nos últimos anos. Dos que tradicionalmente actuam para um público mais vasto,
aos que actuam mais ao nível local.
A presente proposta prossegue o trabalho iniciado em 2012, que procurou fazer um primeiro mapeamento dos jornais regionais portugueses que já teriam adoptado os dispositivos móveis. Beneficiando
ainda de uma tese de doutoramento recente sobre ciberjornalismo de proximidade e de outros trabalhos
de investigação em torno da imprensa regional, registamos que neste sector dos média o jornalismo de
transposição (shovelware) é prática corrente. Começou a ser assim em 1996, quando se começaram a
copiar os conteúdos dos jornais em papel para a Web, e assim se mantém, agora dali para os dispositivos
móveis.
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NOME: KAREN

SICA DA CUNHA

O Jornalismo Popular No Ambiente Digital: como os jornais
destinados à nova classe média brasileira se apresentam neste contexto de transformações

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

As transformações tecnológicas que ocorreram no Brasil, principalmente a partir de 1994,
com o crescimento expressivo da internet, alteraram a forma pela qual os jornais impressos eram planejados, desenvolvidos e distribuídos para os seus públicos. O surgimento de uma nova linguagem para os
meios de comunicação no ambiente digital, composta por multimidialidade, interatividade e hipertextualidade, modificou a forma de fazer jornalismo. As redações, bem como os profissionais que atuam
neste contexto, tiveram que se modernizar tendo em vista as novas necessidades do público. Estas
questões também começaram a surgir nos jornais populares, destinados a indivíduos de classes “C”,
“D” e “E”, no momento em que a nova classe média brasileira ganhou destaque, tendo em vista que
estes indivíduos estão mudando seus hábitos devido ao contexto digital no qual o país está cada vez
mais inserido. A possibilidade de acesso à tecnologia e à informação está presente no cotidiano das
pessoas, independentemente de suas classes sociais, bem como a capacidade de mobilidade e a consciência de um estado always-on, no qual as pessoas passam grande parte do dia conectadas. Quando
trata-se da nova classe média brasileira, a possibilidade de acesso à informação é importante para que o
indivíduo sinta-se presente na sociedade como um colaborador e disseminador de conteúdo. A internet,
desta forma, demonstra impactos na vida das pessoas. Inicialmente, as classes menos favorecidas eram
excluídas deste universo. Apenas integrantes de classes “A” e “B” tinham acesso aos conteúdos que
circulavam na rede devido ao custo empregado na plataforma. Atualmente, as facilidades de acesso à
informação se concretizaram devido ao crescimento econômico e ao potencial de consumo desta parcela
da população. Além disso, existem possibilidades para que esta presença no digital ocorra de forma
contínua. Grande parte dos integrantes desta camada da sociedade já está conectada, seja por 3G, 4G,
wifi nas comunidades, banda larga nas residências, muitas vezes compartilhada com vizinhos, acesso
em lanhouses ou apenas no trabalho. Porém, percebe-se que os jornais populares ainda estão aquém
das possibilidades existentes no ambiente digital. Os traços fundamentais do jornalismo popular não
estão presentes em sua totalidade quando as publicações se apresentam em seus sites e apps mobile.
As características essenciais do gênero popular, tais como o apelo visual, a linguagem acessível, reportagens com foco dramático e retrato do cotidiano, se perdem e continuam presentes apenas no impresso
e não no digital, onde estas informações poderiam estar alinhadas com a multimidialidade, a hipertextualidade e a interatividade, traços que são a essência do jornalismo digital. Observa-se, portanto, que
o digital, com inúmeras possibilidades, ainda é pouco aproveitado pelos jornais populares brasileiros,
embora o público destas publicações esteja conectado à tecnologia. Este artigo, que faz parte de uma
tese de doutoramento, pretende fazer uma análise de dois jornais populares brasileiros de grande circulação presentes no ambiente digital a fim de compreender como estas publicações se apresentam neste
contexto de transformações.
RESUMO:

_
NOME: MARINA

DE ALMEIDA SILVA E VIVIAN BELOCHIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Jornalismo Móvel

Uma Alternativa Diferenciada Para Acessibilidade No

A pesquisa propôs a elaboração de uma revista digital feminina de moda, com suporte de
mídia exclusiva para iPad, além da inclusão de acessibilidade para que pessoas com deficiência visual
também tenham acesso às informações. Diante do atual contexto sobre acessibilidade disponível em
dispositivos móveis, reflete-se sobre qual é a melhor forma de estruturar acessibilidade em uma revista
para iPad. Para isso, em um primeiro momento, realizou-se revisão bibliográfica que aborda as características das mídias móveis, a acessibilidade nesses meios e o uso de ferramentas disponíveis atualmente
para incluí-la no jornalismo de moda. Na parte metodológica, foram utilizadas as técnicas de entrevista
jornalística, entrevista semiestruturada e de pesquisa documental. Descreve-se, também, as etapas de
criação da revista e, logo após, é relatado o teste do produto final, realizado com o auxílio da pedagoga
e especialista em Atendimento Educacional Especializado, Luciane Maria Molina Barbosa. O trabalho
expõe a análise da mesma, para que, com isso, fosse possível verificar se, de fato, o produto final é acessível, bem como revelações de outros detalhes importantes em relação à inclusão de acessibilidade em
revistas para dispositivos móveis. O trabalho contribui para a reflexão sobre os potenciais e desafios que
precisam ser observados na construção de uma publicação jornalística para tablets direcionada também
ao público com deficiência visual. Igualmente, oportuniza a construção estratégica, para dispositivos
móveis, de conteúdos de jornalismo de moda.
RESUMO:
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NOME: TAMELA

MEDEIROS GRAFOLIN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Novos desafios do jornalismo: a cobertura do “Caso Mário
Jardel” na rede social Twitter

Este artigo analisa o microblog e rede social Twitter como uma nova plataforma para divulgação de informações, especificamente a construção da notícia através de blocos de 140 caracteres,
como exigem as características do microblog. Para além de ser uma rede social, nos últimos anos o
Twitter passou a ser uma plataforma de divulgação de notícias. Empresas de comunicação social já
possuem “perfil” no microblog, assim como seus jornalistas. Para a realização do estudo foi investigado
o perfil pessoal do jornalista Gabriel Jacobsen da Rádio Guaíba, no Brasil. O trabalho do jornalista no
Twitter foi escolhido pela utilização que ele fez do seu próprio perfil para noticiar o desaparecimento do
deputado estadual, no Rio Grande do Sul, Mário Jardel na primeira semana do mês de abril de 2015.
Este artigo visa analisar o processo de construção da notícia, através de análise do conteúdo e de entrevista com o jornalista em questão. O resultado aponta para a difusão de curtas coberturas em tempo
real e as características do texto produzido exclusivamente para o Twitter.
RESUMO:

_
NOME: ANDRÉ

C. T. SANTORO E DENISE C. PAIERO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Imprensa

socialmente relevante no Brasil

alternativa 2.0: a novíssima geração do jornalismo

RESUMO: O

cenário contemporâneo é fértil em discussões sobre a transformação do jornalismo na era
digital. As reflexões, no entanto, concentram-se ora no enfraquecimento dos veículos impressos, ora
nas novas possibilidades tecnológicas que a internet oferece ao desenvolvimento de coberturas jornalísticas. Mas um outro horizonte começa a despontar no jornalismo digital brasileiro: o das agências e
cooperativas dedicadas à produção de conteúdo independente e com enfoque prioritário em temas relacionados a questões socialmente relevantes. Apresentamos duas dessas iniciativas no presente artigo: a
Agência Pública (www.apublica.org) e a Ponte (www.ponte.org). Ambas surgiram nos últimos cinco anos
e são mantidas por doações individuais e empresariais, além de parcerias com instituições não-governamentais. Em nosso entendimento, a Agência Pública e a Ponte, entre outros projetos semelhantes, se
configuram como uma imprensa alternativa contemporânea, ou, como preferimos, “imprensa alternativa 2.0”. Essa formulação se aproxima da definição de Bernardo Kucinski (2010), que caracterizou a
imprensa alternativa existente durante a última ditadura militar no Brasil como um “pólo agregador da
sociedade civil” que operava a partir de organizações jornalísticas clandestinas e/ou assumidamente de
esquerda, todas com um posicionamento político de oposição ao regime político vigente à época. Cabe
apontar que a mesma expressão foi usada recentemente no Brasil para denominar um conjunto de blogs
e colunistas que se posicionam, em seus espaços na internet, de forma predominantemente contrária à
grande mídia – que, em geral, apresenta uma postura refratária a grandes coberturas voltadas a questões como direitos humanos e das minorias, violência policial etc. (http://brasil.estadao.com.br/blogs/
radar-pop/jornalismo-digital-a-imprensa-alternativa-2-0). Julgamos, porém, que essa perspectiva não
configura uma “imprensa alternativa” presente no ambiente digital, pois não há, nos blogs e colunas na
internet, coberturas jornalísticas propriamente ditas. A partir dessas considerações, e para demonstrar
a validade de nossa proposição, analisamos duas reportagens veiculadas no ano de 2015 e com temas
relacionados à violência policial no Brasil: “Como se absolve um policial” (http://apublica.org/2015/03/
como-se-absolve-um-policial), de João Peres, Moriti Neto e Thiago Domenici; e “PM de SP bate recorde
de mortes e não reduz crimes” (http://ponte.org/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes),
de André Caramante. A primeira narra episódios em que policiais militares acusados de crimes foram
inocentados, com destaque para o assassinato de Dileone Lacerda de Aquino, ocorrido em 2011.
A segunda traz dados sobre os 816 assassinatos cometidos por policiais militares no estado de São
Paulo (Brasil) em 2014. Com base nas estatísticas oficiais e em depoimentos de fontes relevantes, como
um ex-secretário nacional de Segurança Pública, o texto organiza informações sobre a impunidade dos
agentes de segurança. A análise desses dois textos corrobora a tese de Carlos Rogé Ferreira sobre a utilização da reportagem como espaço de ruptura em relação aos temas que o sistema da mídia tradicional
não quer “ver nem discutir” (2004). E justifica a identificação dos novos sites colaborativos e não
vinculados aos grandes grupos midiáticos como a imprensa alternativa dos dias de hoje.
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PAINEL 4 – ANFITEATRO 1 – 13/11 . 10H

NOME: ANTÓNIO

ALBERTO CASTRO BAÍA REIS E NUNO MOUTINHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A crítica de teatro como subgénero do jornalismo cultural:
Visão histórica da crítica de teatro na Europa
RESUMO: A

crítica de teatro publicada tem sido progressivamente marginalizada nos periódicos portugueses nos últimos anos. Paralelamente a esta tendência, notamos uma crescente cimentação das
agendas culturais nestas publicações, que apenas divulgam informações curtas e objetivas acerca dos
espetáculos de teatro. A perda de protagonismo da crítica de teatro convive simultaneamente com uma
enorme proliferação de produtores de opinião online, que através de várias plataformas digitais se constituem como uma massa coletiva relativamente indiferenciada de produtores de conteúdos de opinião
culturais. Por sua vez, a alteração de paradigma está profundamente relacionada com transformações
sociais específicas. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a crítica de teatro enquanto subgénero
do jornalismo cultural e a sua relação com a sociedade. Neste sentido, e atentando a sua correlação com
fenómenos particulares da sociedade e a história da imprensa, propomos uma visão histórica da crítica
de teatro nos contextos europeu e português.

_
NOME: PEDRO

MARQUES GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Não guardaremos notícias na gaveta”: a contestação ao
‘Projecto Jesuíno’ em 1975
RESUMO: A historiografia portuguesa, que tem analisado o papel dos media na transição democrática,
destaca a elevada politização dos conteúdos dos jornais e o seu envolvimento nos confrontos travados
entre as diversas correntes que emergiram na sociedade portuguesa durante os anos de 1974-75
(Mesquita, 1994; Cádima, 2001; Ribeiro, 2002; Figueira, 2007; Lima, 2012; Gomes, 2014; entre
outros). Efectivamente, com o 25 de Abril de 1974 a censura é finalmente abolida em Portugal, após
mais de quatro décadas de ditadura. No entanto, durante o período revolucionário que se seguiu, repleto
de confrontos entre forças político-militares que defendiam projectos distintos para o futuro do país, o
sector dos media foi profundamente afectado. A liberdade de Imprensa não foi um dado adquirido, mas
sim uma conquista entre lutas intensas pelo controlo dos media, travadas pelas forças em presença, mas
também pelos próprios profissionais de Informação. Elemento basilar de uma sociedade democrática, a
liberdade de Imprensa foi, ela própria, tema de amplas discussões, sobretudo quando surgiam casos que,
de alguma forma, a pretendiam limitar. Nesta comunicação, analisa-se o caso concreto de um projecto
de lei (o «Projeto Jesuíno»), surgido em Agosto de 1975, que pretendia precisamente limitar a acção de
jornais e jornalistas, concluindo que a forte contestação de que foi alvo por parte de políticos, jornalistas e de outros trabalhadores da Imprensa constituiu um factor determinante para o seu fracasso.
Através da já vasta bibliografia produzida sobre o período revolucionário e do confronto de materiais de
imprensa da época, acompanhamos as diversas fases de um processo que agitou as páginas dos jornais
portugueses durante o mês de Agosto de 1975.

_
NOME: MARIA

DO SOCORRO FURTADO VELOSO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

crônica política de José Saramago no Diário de Notícias

Laureado com o único Prêmio Nobel de Literatura já atribuído a um autor de língua portuguesa, em 1998, o escritor português José Saramago (1922-2010) foi um romancista prolífico e
inovador. Como observa Aguilera (2013, p. 57), para Saramago o romance é o espaço de confronto
de um narrador que questiona, denuncia e expõe sua época ao desconforto do espelho, mas nunca
“isento de compaixão pelas desvalidas criaturas humanas”. De fato, para o escritor, o homem sempre
foi prioridade absoluta: “o ser humano é a matéria do meu trabalho, a minha quotidiana obsessão, a
íntima preocupação do cidadão que sou e que escreve” (apud AGUILERA, 2013, p.45). Essa inquietação emerge na conhecida diversidade de escritos ficcionais e não ficcionais de Saramago, que além de
escritor, foi tradutor, crítico literário, cronista e editorialista em jornais. O escritor trabalhou no extinto
Diário de Lisboa (DL) entre 1972 e 1973, e no Diário de Notícias (DN) por sete meses, em 1975.
RESUMO:
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No primeiro, comentava episódios da atualidade portuguesa. Foram mais de duas centenas de textos,
depois reunidos no livro “As opiniões que o DL teve” (1974). Em abril de 1975, um ano após a Revolução dos Cravos, assumiu o cargo de diretor-adjunto do DN, do qual foi demitido em 25 de novembro,
no golpe contrarrevolucionário, por suas posições e pela ligação com o Partido Comunista Português,
no qual militou desde 1969. A passagem pelo DN incluiu um confronto de natureza ideológica com
mais de 20 jornalistas que ali atuavam, face à linha editorial então adotada pelo jornal. Trata-se de um
episódio marcado pela controvérsia de visões sobre o papel do escritor na consequente demissão desses
jornalistas, como apontam Lopes (2010), Aguilera (2013) e Gomes (2014). Neste artigo, o objetivo é
lançar luz sobre a faceta do cronista político, que marcou a passagem de Saramago pelo Diário de Notícias. Entre os meses de abril e novembro daquele ano, ele escreveu para o jornal os chamados “Apontamentos”, um conjunto de editoriais nos quais refletiu, especialmente, sobre os caminhos da revolução
em curso desde abril do ano anterior. O objetivo do estudo é demonstrar de que modo emerge, desse
conjunto de escritos jornalísticos, evidências da formação de um atuante intelectual público, na acepção
empregada por Jacoby (1990, p. 249): um “espírito incorrigivelmente independente que não responde a
ninguém”, comprometido com um “mundo público” e “uma linguagem pública”. Este artigo resulta de
investigação de natureza qualitativa, e vale-se de amostras de caráter intencional. Nas amostras intencionais, os elementos “são selecionados conforme critérios que derivam do problema de pesquisa, das
características do universo observado e das condições e métodos de observação e análise” (FRAGOSO,
RECUERO e AMARAL, 2011, p. 78).

_
NOME: HELENA

LIMA E PATRÍCIA TEIXEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

período revolucionário português nas primeiras páginas dos
jornais: as notícias enquanto espelho da transformação social e política em 1975

O PREC (Processo Revolucionário Em Curso) caracterizou-se pela escalada de confrontos
entre as diversas forças partidárias e pelo papel preponderante que os militares desempenharam nos
diferentes acontecimentos ocorridos entre 1974/ 1975, em Portugal. A par da luta pelo poder no plano
político-institucional, registou-se ainda a uma profunda transformação no plano social. No setor laboral
forma implementadas novas formas de representatividade e as organizações as organizações então
formadas lideraram uma onda reivindicativa sem precedentes. Este movimento de contestação e luta
pela melhoria das condições de vida foi também fruto da entrada em cena das organizações partidárias, nomeadamente de extrema-esquerda, que lhe imprimiram um cunho muito radicalizado e geraram
clivagens profundas de oposição social. Por sua vez, a imprensa foi, ela própria marcada por processos
reivindicativos, ao mesmo tempo que o discurso jornalístico se deixava impregnar pela luta pelo poder
em curso na sociedade portuguesa (Lima, 2014). O posicionamento das forças partidárias teve um
efeito transversal nos diversos setores sociais e políticos deste período, afetando os posicionamentos do
Movimento das Forças Armadas, a sociedade e também a forma forma de fazer notícias por parte da
comunicação social. Neste contexto o discurso da moderação e equilíbrio tornou-se quase inexistente,
dado o perigo de conotação com o passado ditatorial (Dinis, 2003). Assim, o efeito da propaganda e
da organização de movimentos reivindicativos neste período inicial foi determinante em termos de
conteúdos informativos, já que a imprensa, rádio e televisão eram entendidas pelos grupos ideológicos
como parte integrante da sua estratégia de marketing político. Para Mesquita (1994), o período revolucionário levou a que jornalistas se tivessem comportado como militantes políticos, na sua função
noticiosa. O desvirtuar da ideologia profissional levou a que os conteúdos informativos fossem sendo
gradualmente postos ao serviço de objetivos ideológicos, em função do clima que se vivia e que acabou
por contaminar as redações, tendo os jornais e demais meios de comunicação sido arrastados para o
campo da luta política e para as estratégias de conquista de poder. O estudo das primeiras páginas
dos jornais possibilita aferir esta transformação que se fez sentir durante o período revolucionário.
Os títulos dos diários nacionais permitem a identificação dos novos protagonistas da notícia, nomeadamente dos agentes da transformação social e política, bem como os novos enquadramentos discursivos
decorrentes da nova factualidade e agenda noticiosa. Esta comunicação corresponde a uma investigação
preliminar sobre as primeiras páginas da imprensa generalista portuguesa, no período revolucionário e
incide sobre as manchetes de três diários, pelo período de um mês. Face ao quadro político apontado,
o objetivo deste estudo é a identificação de elementos de transformação social e política existentes nas
notícias, através de padrões discursivos detetáveis, bem como as fontes que as promoviam, enquanto
possíveis agentes de propaganda.
RESUMO:
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NOME: EDUARDO

PÉREZ, ALMUDENA MARTÍNEZ E PEDRO JERÓNIMO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Fotoperiodismo

y Ética: Los casos de ABC y El País

RESUMO: En

el presente trabajo se expone y establece una comparación entre dos de los diarios de mayor
tirada y difusión de España: el diario ABC y El País. Ambos diarios están claramente diferenciados
tanto en lo que se refiere a formato y presentación, es decir, la cara externa del periódico, como en los
contenidos y tratamiento de las noticias. A lo largo de su historia han sufrido cambios y modificaciones
en sus líneas editoriales que les han posicionado como el diario de referencia de la clase conservadora
española y abiertamente a favor de la derecha política del país, para el caso de ABC; Siendo El País todo
lo contrario, asociado a una clase más intelectual y aperturista, y ligado asimismo a los partidos social-izquierdistas. Como el mismo diario se autodefine “es un periódico, independiente, de calidad, defensor
de la democracia y con vocación europea”, factores que posiblemente le han hecho posicionarse en la
primera posición del diario que más se difunde y vende tanto al uso tradicional (prensa impresa) como
por contenidos online. En el estudio, primero de análisis de los contenidos que aparecen en las portadas,
representando así la cara del medio, para posteriormente pasar a los contenidos internos, en los que
cada “agenda setting” del medio se centra en unas noticias más que en otras, omitiendo en muchos
casos una publicación u otra noticias que se destacan notablemente del resto, como puede ser el caso
del amplísimo tratamiento informativo dado a la Semana Santa, típica celebración española durante la
Semana de Pascua, por el diario ABC; para que su antagónico, El País sólo presente una noticia en toda
la semana. Tras el análisis de campo, pasamos a una reflexión sobre la ética en el tratamiento de las noticias, por parte del periodista; y el tratamiento y el motivo de las imágenes por parte del fotoperiodista,
aún si cabe más importante y contundente ya que uno describe, creando las imágenes en nuestra cabeza
pero siempre pasadas por el filtro de nuestra mente; mientras que el otro, supone que cada disparo de
su cámara sea una representación de nuestros ojos, de la realidad que nosotros como público observaremos en el futuro. La ética, el respeto a la verdad y el compromiso con el público son tareas que ambos
comparten y deben llevar a su máxima plenitud en el desarrollo de su oficio. La comunicación es una
actividad nata del ser humano y nuestra tendencia a ella es innegable, por ello, como público confiamos
en lo que estos profesionales nos informan y por este voto de confianza igualmente debemos respetar
los códigos deontológicos. La responsabilidad de la construcción de muchas de nuestras opiniones y
pensamientos viene dada por aquello que los medios de comunicación muestran a su público, y de su
gran influencia.

PAINEL 5 – SALA DE MÚSICA – 13/11 . 10H

NOME: IVO

MODERAÇÃO: JORGE PEDRO SOUSA

NETO, RITA ARAÚJO E FELISBELA LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Das páginas dos jornais ao Twitter: a cobertura do Ébola e
o engagement dos cidadãos
RESUMO: Em

Dezembro de 2013 começou o mais recente e, até agora, mais fatal surto de Ébola. Tendo
a sua génese em África, o vírus rapidamente se espalhou ao mundo ocidental, que se apercebeu de
que esta não é uma doença exclusiva de populações mais vulneráveis. Durante este surto, o papel dos
media foi fundamental, nomeadamente na disseminação de conteúdos em plataformas móveis. Estes
elementos podem chegar a uma parte significativa da população, constituindo-se como ferramentas que
ajudem a perceber a forma como as pessoas reagem às notícias através dos processos de engagement
promovidos pelos e através dos media. Nesta comunicação, analisámos todas as notícias sobre o Ébola
publicadas em Setembro e Outubro de 2014 nas edições impressas de quatro jornais nacionais (Público,
Jornal de Notícias, Diário de Notícias, e Correio da Manhã), assim como um total de 593 posts nas
suas contas no Twitter . Quisemos, com este estudo, perceber a forma como a proximidade geográfica do
vírus do Ébola afectou a cobertura mediática digital e qual o seu impacto no engagement dos cidadãos.
Esta investigação surge no âmbito de dois projetos de doutoramento financiados pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia, sobre as tecnologias móveis do jornalismo na era da convergência de plataformas
e sobre a mediatização da saúde na imprensa portuguesa.
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NOME: ANA

ISABEL REIS E HELENA LIMA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

participação pública

Sites de notícias das televisões e comentários: dinâmicas de

RESUMO: A

designada “revolução digital” provocou mudanças nas comunicações, narrativas e tecnologias da informação que estão a transformar quase todos os aspetos da vida contemporânea, incluindo
a forma como criamos, consumimos, aprendemos e interagimos, promovendo a transformação social.
Uma série de novas tecnologias permite aos utilizadores arquivar, anotar e partilhar os conteúdos
noticiosos, criando novas formas de comunicação que exigem a aquisição de novas competências.
O meio digital incentiva o desenvolvimento de uma cultura participativa e possibilita ao cidadão
comum criar, apropriar e partilhar conteúdos de novas e poderosas formas, mesmo que nem sempre use
as ferramentas que o proporcionam. Jenkins (2006) defende que as várias formas de cultura participativa, potenciadas pelos novos media, trazem benefícios relacionados com a diversificação da expressão
cultural, e uma concepção mais forte de cidadania. Este trabalho é um estudo preliminar que incide
sobre os sites das televisões portuguesas na sua vertente noticiosa e a participação registada nos comentários. É ainda parte de um projecto que decorre desde 2011 e que abrange todos os sites de notícias
generalistas de rádio, imprensa e televisão. A metodologia consiste na quantificação das notícias e
comentários, e a análise face às temáticas abordadas, num período de um mês. O objetivo é aferir se
a hierarquia noticiosa dos jornalistas tem correspondência nos comentários feitos pelo público. Nesse
sentido foram analisados os sites de três televisões: RTP, SIC e TVI24. Ao contrário do estudo anterior
(Lima, Reis, 2012), o site da RTP foi incluído nesta amostra porque actualmente tem um espaço de
cometários às notícias. Para amostra foi aleatoriamente escolhido o período de um mês de durante o
qual os sites de TV foram fotografados à mesma hora do dia. O critério de seleção recaiu apenas nos
destaques da página e respetivos comentários. A análise foi organizada segundo a separação por secções/
editorias a fim de conhecer melhor o perfil editorial de cada empresa jornalística e para tentar encontrar
uma ligação entre estes temas e as escolhas do público nos comentários das notícias. Ao longo do estudo
dos sites de notícias e espaço de comentários verifica-se que, sendo a interatividade uma das características fundamentais do meio digital, os formatos permitidos são ainda muito limitadores em termos de
inclusão de conteúdos do público (Lima, Reis, 2014). A razão de ser desta restrição deve-se às políticas
editoriais das redações. Com esta amostra procura-se aferir se se mantém esta tendência.

_
NOME: KÊNIA

BEATRIZ FERREIRA MAIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A participação do público nas colunas do ombudsman do
jornal Folha de S. Paulo
RESUMO: Desde

a coluna do primeiro ombudsman do jornal, em setembro de 1989, onze profissionais
ocuparam a função. O ombudsman da Folha de S. Paulo é o responsável pela recepção e tratamento
das críticas e comentários dos leitores sobre o conteúdo informativo do jornal e pela produção de
uma coluna semanal, publicada aos domingos. Na Folha de S. Paulo, o ombudsman foi inspirado em
cargo simular no Washington Post e no El País. Um estudo precedente sobre o ombudsman da Folha,
que analisou 254 colunas publicadas de 1994 a 1999, demonstrou que as manifestações dos leitores
estavam ausentes em 24,8% dos textos. Além disso, os titulares da função desqualificavam as análises
feitas pelos leitores, justificando que eles não tinham competência para comprender o trabalho jornalístico e analisar as práticas profissionais. Ora, as novas tecnologias deveriam aproximar o leitor das
redações e facilitar a comunicação entre o público e as empresas jornalísticas e aumentar a participação
do leitor no processo de produção da informação. Atualmente, o leitor pode se manifestar por carta,
telefone, e-mail e redes sociais. Com a convergência midiática e a integração das redações, o ombudsman da Folha passou a recepcionar as manifestações dos leitores das versões online e impressa e as
colunas do ombudsman estão disponíveis no site do jornal. Esse trabalho pretende verificar, com o
advento das novas tecnologias da comunicação, como o ombudsman da Folha de S. Paulo está incorporando nas suas colunas as manifestações dos leitores sobre o conteúdo online e impresso do jornal.
Pretende-se assim identificar as estratégias discursivas de reprodução das comunicações do leitor nas
colunas do ombudsman. Para tanto, será realizada uma análise das colunas da ombudsman da Folha,
Vera Guimarães Martins, publicadas em de janeiro a abril de 2015, que totalizam 13 colunas. Será feita
uma análise de conteúdo e em seguida uma análise de discurso para identificar a inserção do leitor nas
colunas do ombudsman. As análises preliminares demonstram que o ombudsman não modificou sua
relação com o público e continua desqualificando as críticas realizadas pelos leitores.
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NOME: MARIA

ZACLIS VEIGA FERREIRA E HENDRYO ANDERSON ANDRÉ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Jornalistas”

social em Adrianópolis

na cidade sem jornal: jornalismo como prática

Marcada pela contaminação oriunda da exploração desordenada de chumbo, Adrianópolis,
cidade situada no sul do Brasil, registra um dos piores IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal) do estado do Paraná. Com 6,3 mil habitantes, a cidade cresce com a instalação de indústrias
de cimento e triplicará a população até 2020. Visando conscientizar sobre problemas e vantagens do
desenvolvimento, um projeto de extensão reúne cursos da Universidade Positivo, situada em Curitiba,
no local. A “adoção” da cidade pela Universidade pretende, também, provocar ações que estimulem os
jovens estudantes universitários ao serviço comunitário e voluntário, apliando o seu leque de percepção
sobre a sociedade e de atuação na mesma. O curso de Jornalismo iniciou as ações ao registrar a história
local mediante um documentário e ao discutir temas locais por meio de oficinas de educomunicação, em
uma expedição que reuniu três professores e 12 alunos da graduação, além de três egressos. As ações de
educomunicação aconteceram em dois encontros, quando 18 jovens estudantes do ensino secundário,
orientados por dois professores e dois alunos, produziram um fanzine, distribuído na tradicional Festa
dos Caminhoneiros da cidade, e um jornal mural que descreveu a produção do fanzine. Mais que um
relato, a intenção desta proposta, é discutir a educomunicação como metodologia de ensino/aprendizagem num ambiente sem jornais e rádios locais, colocando os jovens como protagonistas no planejamento urbano e a importância do jornalismo como ferramenta para a inserção participativa do jovem
na sociedade. Para atingir o objetivo parte-se da premissa de que a comunicação é um componente
pedagógico (CITELLI, 2006) e de que a apropriação dos meios impressos pela Educação não deve ser
encarada apenas por um viés instrumentalista (SOARES, 2000). Pretende-se, portanto, abordar um dos
principais legados de Paulo Freire: o de que a leitura do mundo é anterior à leitura da palavra escrita,
e que a junção horizontal dessas leituras permite o conhecimento. Assim, a intenção é analisar percepções dos adolescentes em relação ao jornalismo e a temas (meio ambiente, urbanização, usos dos meios
de comunicação, etc.) – compilados num relatório produzido pelos próprios jovens e compreender o
processo de produção do fanzine e do mural. Um princípio da produção textual é o entendimento do
ato de escrever como prática social (CAMPOS, 2009), atingido a partir de uma visão que exija do aluno
clareza da situação comunicativa: por que se escreve, como e o que se tem a dizer, quem lerá. A Comunicação em diálogo transversal com a Educação tem potencial para estabelecer uma série de provocações
às práticas pedagógicas tradicionais.
RESUMO:

_
NOME: JULIANA

BULHÕES ALBERTO DANTAS E JUCIANO DE SOUSA LACERDA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

profissão

silêncio do jornalista brasileiro perante a precarização da

RESUMO: O jornalismo brasileiro vem passando por uma série de transformações, que inclui mudanças
na regulamentação profissional, ampliação das áreas de atuação, mudanças nas relações de trabalho,
diminuição das equipes nas redações, aumento das atribuições e uma profunda influência da popularização da tecnologia. Neste sentido, emergem preocupações com relação ao jornalismo enquanto
profissão. Estimamos que no Brasil existam hoje 145 mil jornalistas profissionais (SILVA, 2014); com
um mercado muito competitivo e com baixa remuneração, uma das características é o acúmulo de
empregos (MICK; LIMA, 2013), que julgamos ser a causa ou consequência da precarização da profissão
no país. Na presente pesquisa, discorremos sobre o silêncio produzido pelo próprio jornalista diante
de sua condição enquanto trabalhador, por meio de análise de discurso. Em uma profissão com origens
em representações de glamouor e boemia (TRAQUINA, 2005), os jornalistas tendem a minimizar
o problema de precarização do trabalho ao qual acreditamos que eles se submetem, seja por amor à
profissão ou por necessidade financeira. Utilizamos dados referentes a entrevistas em profundidade
(DUARTE, 2008) realizadas com jornalistas do Rio Grande do Norte, estado onde tem-se um dos piores
pisos salariais do Brasil. Nossa base metodológica obedece aos preceitos da etnometodologia pela visão
de Coulon (1995). É caro à nossa pesquisa o conceito de mudanças estruturais no jornalismo, que
podemos sintetizar como um “conjunto de transformações no jornalismo, que incluem novas formas de
produção da notícia, processos de convergência digital e a crise da empresa jornalística enquanto modelo
de negócios” (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 39). Neste contexto, os autores estabelecem três eixos
principais de análise sobre as mudanças estruturais no jornalismo: mudanças estruturais na produção da
notícia, mudanças estruturais no perfil do jornalista e as novas relações com os públicos. A partir deste
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ponto, acreditamos que as mudanças estruturais no jornalismo estão intrinsecamente ligadas à precarização da profissão de jornalista. A pesquisa Radiografia do Jornalismo Potiguar (BULHÕES, 2014)
identificou que no estado do Rio Grande do Norte mais de dois terços dos jornalistas possuem dois
ou mais empregos, enquanto que o índice brasileiro é cerca de um terço (MICK; LIMA, 2013). Além
disso, cerca de 65% dos jornalistas potiguares trabalham entre 30h e 60h por semana, uma carga horária
superior ao esperado para um jornalista com apenas um emprego, já que o Decreto nº 83.284/79 indica
uma carga horária semanal de 25h semanais ou cinco horas diárias – o que pode ser explicado tanto
pela multiplicidade de empregos, quanto por horas excedentes de trabalho. Estes dados nos levaram
a crer que o jornalismo passa por uma precarização, principalmente no que diz respeito às condições
de trabalho do jornalista. Entendemos por precarização um conjunto de fatores relativos a condições
de trabalho que faz com que a prática profissional apresente dificuldades no seu pleno exercício. Para
Duarte (2004), a precarização laboral expressa a dinâmica de um fenômeno de transições e exposição
aos diferentes riscos associados às dinâmicas atuais do mercado de trabalho. A autora relaciona esta
questão aos vínculos contratuais instáveis e também às mudanças organizacionais constantes e irregularidade crescente dos horários e das remunerações, mesmo tendo por base vínculos contratuais estáveis.

PAINEL 6 – SALA 18 – 13/11 . 10H

NOME: LUCIANA

GOMES FERREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Media

sentação Social

MODERAÇÃO: SUZANA CAVACO

framing , corrupção e a análise da Teoria da Repre-

RESUMO: Os meios de comunicação são imprescindíveis para a apropriação das representações sociais
na contemporaneidade e, apesar de possuir suas próprias regras e práticas, é dependente da sociedade,
embora tenham alguma margem para influenciar de forma independente. Neste contexto, o Jornalismo
desempenha importante função de tornar público temas sobre os quais a audiência discutirá, para
posteriormente poder tomar decisões políticas dentro de sua comunidade. Essa “realidade”, entretanto,
é publicizada e apreendida por parte do público num contínuo de enquadramentos do mundo que o
torna mais abrangente e distante, à medida que se distancia das interações face a face, como é o caso das
transmissões broadcast (Macquail, 2003). As hipóteses do Framing descortinam uma articulação importante entre as instâncias de emissão e recepção de notícias e de como esses processos, juntos, interferem
na construção social da realidade. A teoria vai identificar os “quadros de referência” que são criados
pelos meios de comunicação na produção das mensagens e apropriados pelo público, que os utiliza
para interpretar a realidade social e discutir sobre ela. Essa apropriação das mensagens veiculadas pelos
media, a partir dos enquadramentos adotados pelo Jornalismo, é analisada aqui do ponto de vista da
Teoria das Representações Sociais que é uma preparação para ação, não somente à medida que guia o
comportamento, mas, sobretudo à proporção que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente
onde esse comportamento deve acontecer. Na definição de Moscovici (2007) relativa às notícias, é que
estas entram para o mundo comum e cotidiano em que as pessoas habitam e discutem com amigos e
colegas o que circula nos meios de comunicação e que são também representações sustentadas pelos
próprios meios. Este estudo vai analisar o denuncismo da imprensa brasileira sobre atos de corrupção
ligados ao Partido dos Trabalhadores, no Brasil, e o ex-Presidente Luis Inácio da Silva. Entretanto a
representação social é um processo que vai dar sentido a esses enquadramentos noticiosos, integrá-los,
ou não, numa rede de relações onde deveria ligar-se com o objeto em foco, os eleitores brasileiros.
Pesquisas em Teorias da Comunicação sobre o efeito das notícias na audiência demonstram que esses
efeitos são limitados (Scheufele, 1999). Uma das explicações para este efeito limitado é analisado aqui
do ponto de vista da Teoria da Representação Social, alocada no Interacionismo Simbólico. As representações não se definem apenas pelo conteúdo das informações selecionadas pelo campo do Jornalismo
e nem pela forma como são apresentadas. É preciso identificar nesses elementos o que dá significado e
estrutura a representação dos indivíduos. A teoria defende que a base de uma representação é constituída por dois subsistemas cognitivos nas pessoas denominados de sistema central e periférico. É essa
relação dos sistemas central e periférico das representações sociais e os efeitos dos enquadramentos dos
media na audiência que vai tratar este artigo.
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NOME: SUZANA

CAVACO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Deontologia

Semelhanças e Diferenças

dos Jornalistas e dos Assessores de Comunicação:

RESUMO: Em Portugal, diferente do que acontece no Brasil, o exercício do jornalismo é incompatível
com o desempenho de funções de relações públicas, assessoria de imprensa, consultoria em comunicação ou imagem, quando exercidos em simultâneo. Todavia, a lei permite a passagem temporária
do jornalista pela assessoria de comunicação, desde que o jornalista “deposite junto da Comissão da
Carteira Profissional de Jornalista o seu título de habilitação, o qual será devolvido, a requerimento do
interessado, quando cessar a situação que determinou a incompatibilidade”. A relação entre jornalistas
e assessores de comunicação caracteriza-se pela interdependência. Tem sido demonstrado que boa parte
do que é publicado pelos jornalistas é proveniente de fontes organizadas. O presente estudo pretende
compreender a deontologia divulgada publicamente por uns e por outros; procura identificar princípios
evocados nos códigos de conduta de âmbito nacional e internacional na área da assessoria de comunicação; e questiona em que medida as normas evocadas convergem com a deontologia dos jornalistas
ou se estão em conflito com ela. O estudo parte dos seguintes pressupostos: · Os códigos deontológicos
devem ser elaborados em sede de auto-regulação e abertos à reflexão cívica; · Os códigos deontológicos
são constituídos por regras que pertencem ao domínio do “dever ser” e do ideal, podendo não refletir/
representar o que realmente é praticado na atividade profissional em causa; · Os códigos deontológicos
não são textos sagrados, estando sujeitos a revisão; · A reflexão ética e deontológica é uma tarefa inacabada. Sendo, no entanto, reconhecida a possibilidade da assessoria de comunicação não praticar aquilo
que publicamente propaga. O presente estudo propõe-se melhorar o conhecimento sobre a deontologia
de uma profissão que tem como um dos grandes objetivos influenciar os jornalistas. Propõe-se também
contribuir para a responsabilização dos media (media accountability).

_
NOME: CLÁUDIA

CAMBRAIA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

representação das mulheres negras no jornal o Público

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as peças jornalísticas publicadas no jornal o Público durante
o ano de 2010, onde as mulheres negras são protagonisatas. Através da análise do material jornalísticos
(textos e imagens) pretendemos identificar como a identidade negra está sendo apresentada e quais
as interpretações e valores que são atribuídos quando este grupo social são os principais autores das
peças. Verificaremos se as peças possuem uma linguagem estereotipada ou discriminatória das mulheres
e de que forma contribui para o fortalecimento ou diminuição de seus traços identitários. Nos últimos
anos, os estudos sobre gênero e comunicação tiveram um desenvolvimento, no entanto a relação etnia
e gênero é pouco discutida, prolongando a sua relativa invisibilidade nos media e na própria sociedade.

_
NOME: MARIA

GISLENE CARVALHO FONSECA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Protagonismo

indústrias sedentas”

social em narrativas jornalísticas: “A seca e as

RESUMO: A reportagem, como modalidade da informação jornalística, nos permite identificar uma
diversidade de narrativas que nos afastam da ideia do jornalismo como uma representação objetiva do
real. Utilizando vários formatos e linguagens, é possível, construir narrativas de aprofundamento de
assuntos que fazem parte do cotidiano social. O coletivo Nigéria, um grupo de produtores audiovisuais
de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, realiza, a partir do financiamento de
editais públicos e de crowdfunding, reportagens e documentários em que os protagonistas são sujeitos
que, a princípio, não recebem destaque em reportagens produzidas pelas grandes mídias tradicionaisl, e
veiculam sua produção na Internet. Neste sentido, a proposta deste artigo é discutir a narrativa desenvolvida na reportagem “A seca e a indústria sedenta”, de 16 minutos, produzida pelo Nigéria e veiculada
pela Agência Pública, que problematiza a distribuição de água no entorno do Eixão das Águas, canal que
leva a água do açude Castanhão até Fortaleza. O objetivo é discutimos uma narrativa (Ricoeur, 2010)
e seus personagens a partir da ideia do protagonismo social no jornalismo e as categorias de análise
que contemplam contexto social, historicidade e a interpretação de especialistas que apresentam prognósticos e diagnósticos dos acontecimentos narrados (Medina, 2013). Buscamos refletir sobre como a
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narrativa da reportagem se constitui em um contexto de transformações no jornalismo proporcionadas
por uma cultura da convergência, analisar os elementos narrativos da reportagem propostos por Medina
(2013) com ênfase na reflexão sobre o protagonismo social das personagens apresentadas. A partir desta
discussão, podemos pensar no jornalismo e alguns de seus impactos sociais, sem estarmos detidos às
técnicas cujo objetivo é produzir efeitos de real. É possível pensar o jornalismo a partir de formas alternativas em que os sujeitos dos acontecimentos contam sua própria história e assumem seus lugares de
protagonistas.

_
NOME: JORGE

KANEHIDE IJUIM, MOEMA GUEDES URQUIZA E ANTÔNIO HILÁRIO AGUILERA URQUIZA

Imprensa, indígenas versus ruralistas: As tensões entre o
modelo desenvolvimentista e o bom viver (tekove porã)

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Os embates entre indígenas e ruralistas em várias partes do Brasil, na última década, reflete
o agravamento de uma desavença antiga, que remonta a ocupação europeia do território no Século
XVI. O cenário pode ser resumido pela ação dos protagonistas: por um lado, o colonizador (e o colonizado convertido em colonizador) quer terras para usufruir, seja para a mineração, a agricultura ou a
pecuária. O indígena, o morador original desse território, quer o direito de permanecer e viver nessas
terras, manter sua cultura, tradições. Para corrigir os equívocos do passado, a Constituição Federal
de 1988 reconheceu este direito e determinou a demarcação de novas áreas específicas para reservas
indígenas. À medida que essas demarcações são anunciadas, os proprietários rurais se contrapõem pelo
poder político e econômico, muitas vezes pela violência. Tem sido frequente o assassinato de lideranças
indígenas, a exemplo de Marçal de Souza (1983), Marcos Verón (2003) e, mais recentemente, Nísio
Gomes (2011). Quando as demarcações atrasam, são os indígenas que se manifestam, ocupam áreas que
reivindicam. Como a imprensa brasileira trata esses casos? Como os próprios indígenas se vêm nestas
matérias de imprensa? O presente estudo objetiva observar o comportamento da imprensa brasileira
diante deste momento de adensamento dos conflitos. No presente trabalho, tratamos em particular dos
eventos ocorridos em Mato Grosso do Sul, estado da região centro-oeste do Brasil. Esta região constitui a chamada “fronteira agrícola” do país, caracterizada por baixa densidade demográfica – território
de 350 mil km² para 2,5 milhões de habitantes – e concentra a segunda maior população indígena
do país – cerca de 60 mil que vivem “espremidos” em pequenas reservas. Por isso mesmo, este tem sido
um dos estados mais afetados por essas questões. Para tanto, observamos uma amostra de reportagens
veiculadas em Mato Grosso do Sul; esta foi confrontada com material publicado por jornais de circulação nacional. Para identificar a postura, o enquadramento da imprensa na cobertura desses fatos,
buscamos o apoio da Análise Crítica da Narrativa, metodologia proposta por Luiz Gonzaga Motta
(2013). Para construir nossa argumentação, recorremos às noções de Sociologia das Ausências e das
Emergências, de Boaventura de Sousa Santos (2002), assim como à Antropologia e o conceito de bom
viver, embasados na teorização de Fábio Mura (2006), com o objetivo de problematizar o atual modelo
de desenvolvimento e a noção indígena de respeito ambiental e relação com o território, como espiritualidade e harmonia entre os elementos cosmológicos. Analisamos, também, depoimentos de alguns
representantes indígenas, particularmente professores, acerca de sua compreensão sobre a forma como a
imprensa trata o conflito agrário e como estes compreendem o papel do território para seu “bom viver”.
Ao final, constatamos que a essência de tais embates está no choque entre o modelo de desenvolvimento capitalista e o modo de agir/pensar indígena do bom viver – tekove porã.
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MODERAÇÃO: PEDRO JERÓNIMO

JERÓNIMO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

em Portugal

Ciberjornalismo de proximidade: As primeiras experiências

RESUMO: Estamos perante um conceito relativamente recente e que se refere à actividade jornalística
online dos meios locais e regionais. Falamos de um setor dos média onde paira o desconhecido, ainda
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que as publicações tenham ultrapassado o milhar nos últimos anos. O aparecimento do primeiro jornal
exclusivamente digital em Portugal, Setúbal na Rede (5 de Janeiro de 1998), é o caso mais conhecido e
uma das excepções neste percurso histórico.
O presente artigo procura contribuir para a história do ciberjornalismo em Portugal, aproveitando o
trabalho desenvolvido numa tese de doutoramento recente, centrada nesta temática. Nela são apresentadas as primeiras experiências ao nível do ciberjornalismo de proximidade, iniciadas 7 de Junho
de 1996 pelo Região de Leiria (concelho e distrito de Leiria, Portugal). Pelo carácter inédito, é sobre o
percurso deste cibermeio regional que centraremos a nossa atenção, estudando a sua evolução. Não só
do próprio cibermeio, como da construção noticiosa, temáticas e eventuais políticas de acesso.

_
NOME: SUSANA

WICHELS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Novas

realidades, novas metodologias. Precisamos de novas
abordagens metodológicas para os estudos da cibercultura?

A sociedade em rede marcada pelo avanço da internet e das comunicações digitais onde a
cultura do virtual nos fluxos globais desafia tempo e espaço (Castells), está a transformar significativamente a forma de realizar pesquisa social e comunicacional. Os investigadores que se dedicam aos
estudo dos fenómenos sociais online enfrentam atualmente grandes desafios e incertezas em relação
aos métodos de pesquisa tradicionais, que em alguns casos se mostram obsoletos para estudar as novas
realidades, mas servem como referencial teórico importante para o desenvolvimento de novos métodos
que deem conta dos fenómenos que ocorrem online (Jankowski). Na tradição científica as metodologias
vão ganhando autoridade à medida que vão sendo aplicadas em vários estudos, no entanto, ao depararmo-nos com um objeto e um contexto de estudo com caraterísticas específicas como a Internet, a
herança da teoria em investigação pode não ser a base mais apropriada e é necessário pensar em novas
metodologias, ainda não legitimadas pela história científica (Hine, Herring). Esta situação cria uma
certa ansiedade entre os investigadores pois não podem contar com modelos e metodologias testadas ao
longo das décadas e devem optar por soluções mais vanguardistas se quiserem compreender de forma
efetiva os fenómenos que se desenvolvem na comunicação humana nos espaços virtuais. Nas últimas
décadas foram publicadas várias reflexões científicas sobre esta problemática e existem diversos grupos
de pesquisa que se têm dedicado ao desenvolvimento de literatura específica relacionada com novas
metodologias para os estudos online. Na nossa comunicação sistematizaremos algumas das metodologias possíveis para os estudos da cibercultura, como a etnografia virtual (Hine), método de esferas web
(Schneider e Foot) ou análise de conteúdo e discurso online via software (Herring) de forma a explorar
soluções metodológicas para a compreensão das interações sociais mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação.
RESUMO:

_
NOME: ASSUNÇÃO

APARECIDA LAIA CRISTÓVÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Gêneros

jornalísticos: a transposição do impresso ao digital

RESUMO: Com

o advento das novas tecnologias de informação, em especial a internet, o gênero jornalístico vem sofrendo modificações profundas, principalmente se levarmos em consideração o diferencial
proporcionado por sete características intrínsecas ao ambiente virtual, quais sejam: hipertextualidade,
multimedialidade, interatividade, memória, instantaneidade, personalização e ubiquidade. O objetivo
desta análise é justamente verificar em que medida as características do texto jornalístico de jornais
impressos foram se afastando ou se aproximando do novo referencial da web, a partir do conceito de
gênero discursivo do Círculo de Bakhtin, analisando-se aspectos como conteúdo temático, estilo e
construção composicional. No contexto das preocupações apresentadas, propõe-se uma pesquisa que
observe as influências que os gêneros jornalísticos estão sofrendo bem como as soluções que estão
sendo adotadas por cada suporte, isto é, no formato impresso e nos meios digitais, para responder a
novas exigências e pressões, tendo em vista a concorrência cada vez maior no mercado jornalístico e na
internet. A pesquisa considerará a característica de dinamismo dos gêneros discursivos: eles surgem e
evoluem acompanhando a estrutura social de intensa mobilidade, construída por relações de linguagem,
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e podem deixar de existir se se tornarem obsoletos. Seu surgimento, para o filósofo da linguagem
Mikhail Bakhtin, dá-se a partir de esferas que utilizam a língua e que produzem formas “relativamente
estáveis de enunciados”, às quais ele chama gêneros do discurso (BAKHTIN, 2000, p. 279). Por serem
ainda muito recentes, é possível que os gêneros jornalísticos on-line ou do webjornalismo não tenham
adquirido essa relativa estabilidade de que fala Bakhtin. A pesquisa busca descobrir, então, frente ao
grande impacto que os gêneros jornalísticos on-line têm causado no mercado de jornais, se as características do webjornalismo poderiam, de alguma forma, estar já afetando os gêneros jornalísticos no veículo
impresso. Para estudar a necessidade de adequação das novas linguagens e perspectivas do jornalismo
no suporte papel e virtual, a perspectiva teórica bakhtiniana revela-se de fundamental importância
para este trabalho, não apenas o seu conceito de gênero discursivo mas também os de responsividade (Bakhtin, 2006), esfera de atividade (Bakhtin, 1998) e enunciado concreto (Bakhtin-Volochinov,
2000), além, é claro, da concepção teórica do dialogismo que fundamenta toda a obra do filósofo russo
e que deverá ser o referencial maior a conduzir a pesquisa. Serão analisados textos jornalísticos das
versões impressa e on-line dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, além do site informativo
UOL, pertencente ao Grupo Folhas. (Apoio: Capes/Unesp)

_
NOME: CALLENCIANE

FERREIRA LEÃO, LARISSA DA SILVA VIEGAS E CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS VIANA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

leira Allmanaque

experiência de jornalismo de revista na publicação brasi-

RESUMO: Neste artigo, observa-se como a publicação dominical Allmanaque foi construída segundo
uma dinâmica de jornalismo de revista. O caderno foi um projeto do jornal O Povo, em Fortaleza no
nordeste brasileiro, entre os anos 2002 e 2003 abordando temas diversos como moda, gastronomia,
arquitetura e comportamento. A cobertura de eventos era majoritariamente local, mas também faziam
parte das pautas alguns eventos de outros estados do Brasil e matérias relacionadas a temáticas internacionais. Nesse sentido, a experiência desse produto jornalístico pode ser considerada como uma das
iniciativas pioneiras no O Povo, pois ainda não havia um setor específico de revistas na instituição.
Assim, para esse estudo, foi feita revisão bibliográfica sobre jornalismo de revista e foram analisadas
edições impressas de Allmanaque, pontuando abordagens de conteúdo e aspectos do projeto gráfico
relevantes para sua constituição como revista. Também foram realizadas entrevistas com ex-colaboradores, trazendo à tona memórias sobre a história do caderno. O recorte temporal engloba um ano de
publicação, constatando-se que buscavam tratar com leveza e tom de entretenimento uma variedade de
temas para a leitura de domingo ao mesmo tempo em que contextualizavam essas informações por meio
de texto, fotografias, ilustrações e design.

_
NOME: MARLENE

LOUREIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

media portugueses e a comunicação para o género feminino

RESUMO: Neste artigo, refletimos sobre a importância do género na comunicação na sociedade atual,
nomeadamente ao nível dos media e do jornalismo. Efetivamente, cada vez mais, o género assume-se
como uma variável fundamental, quer como área de investigação, quer como área de atuação dos media.
De facto, proliferam meios de comunicação social especializados, como canais televisivos femininos,
revistas femininas e masculinas, blogues para homens ou para mulheres, entre outros. É precisamente
sobre estes meios de comunicação social que incidimos o nosso estudo, mais concretamente, nos media
que se dirigem para o género feminino, quer em termos de imprensa, como de televisão e internet, em
Portugal. Além de analisarmos os conteúdos apresentados, em múltiplas variáveis da linguagem e do
jornalismo, também procuramos saber se estes vão ao encontro das expectativas do seu público-alvo.
Deste modo, por um lado, sistematizamos as particularidades associadas aos meios de comunicação
especializados no género feminino e, por outro lado, caracterizamos o público feminino na sociedade
portuguesa.
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NOME: MÔNICA

CRISTINE FORT

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Ecos

do imaginário: insegurança e medo amplificados pela mídia

RESUMO: A imprensa, ao reportar notícias relacionadas à violência urbana, amplifica o medo e a sensação

de insegurança, contribuindo para a construção de imagem negativa a respeito de determinadas localidades. Mesmo quando os episódios não estão ligados diretamente às cidades onde a crise de segurança
pública é mais conhecida, faz-se associação ao que já está gravado na memória. É como se fossem ecos
urbanos, reflexos em ondas que saem de um foco central e espalham-se a outras regiões do país. Para
justificar esse posicionamento, o texto discute reportagens apresentadas por jornais brasileiros de circulação nacional a respeito da chamada terceira onda de violência em Santa Catarina, entre setembro
e outubro de 2014. Aborda o imaginário a partir de pressupostos de Mix (2006) e Durand (1997); o
medo, de Bauman (2008); e ainda emprega conceitos de Hall (1980) para justificar as interpretações
que ampliam os efeitos das ameaças sociais.

_
NOME: MANUEL

JOÃO DE CARVALHO COUTINHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Jornalismo

Literário em Portugal: Jornalismo que se lê como Literatura

RESUMO: A

questão da pertinência do Jornalismo Literário tem vindo a ser alvo de vários estudos internacionais, conhecendo uma maior análise e aprofundamento nas últimas décadas. As pesquisas que se
inserem nesta temática procuram compreender este tipo de investigação mediática, que se marca pelo
forma como rompe com as barreiras impostas pelo Jornalismo Convencional, dando assim largas à
literatura e ao aprofundamento pormenorizado, narrativo e humano, aquando o relatar de um acontecimento. Este tipo de jornalismo conhece na actualidade portuguesa uma emancipação distinta através da
escrita de grandes nomes do jornalismo nacional (como Paulo Moura, Sílvia Caneco e Alexandra Lucas
Coelho), que decidiram abordar a realidade de uma forma mais humana, imersiva e descritiva; longe
dos formalismos da lide ou da pirâmide invertida e aliando as suas escritas às imensas potencialidades
da literatura. Procura esta investigação dar a conhecer não só a longa história do jornalismo literário
português (desde Eça de Queirós a Fernando Dacosta), mas também conseguir trazer para a discussão
um tipo de jornalismo que passa ao lado de muitos leitores mas que marca pelo seu impacto e estilo
inconfundível.

_
NOME: ANA

SANTIAGO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

‘emocionalização’ da morte nos media

O tratamento informativo de acidentes, catástrofes, crimes e guerras sempre fizeram parte
da história do jornalismo, pelo que a morte sempre foi notícia. Mas hoje, mais do que nunca, a morte
é narrada de uma forma mais emotiva pelo facto de ter emergido «um novo paradigma de fazer informação caracterizado por novas políticas editoriais em que predomina o registo emotivo em detrimento
do racional», conhecido por infotainment (Gil, 2011: 145). Por isso, na contemporaneidade, os media
não são só instrumentos de extensão dos nossos sentidos, como defendeu McLuhan, mas também de
prolongamento da dor (Oliveira, 2005: 1961). Os media trazem a morte e a dor a ela associada para
o espaço público, em nome do “não sofrer, mas fazer-se sentir!” assinalado por Perniola (1993: 102),
confundindo-se informação com sensacionalismo (Oliveira, 2005: 1956). Daí que, «a narrativa mediática
da morte constitui, é verdade, uma intérmina glosa à condição humana: sempre com a morte nos olhos,
vivendo em permanente tensão» (Martins, 2011: 6). Na verdade, a morte entra-nos pelos olhos a dentro
através das imagens impactantes que a televisão consegue transmitir. Como refere Martins (2011: 5),
«a morte de todas as tragédias colectivas, e também a morte de todas as personalidades, assim como a
morte do cidadão comum» chega-nos em direto pelo simulacro televisivo. Não obstante, a morte passa
a ser um espetáculo mediático de interesse particular quando envolve figuras públicas. Na sociedade do
espetáculo (Debord, 1997), «as honras fúnebres das celebridades do mundo artístico, político, esportivo
e religioso deixaram de ser um acontecimento privado para se tornar um acontecimento de interesse
da mídia e especialmente da televisão» (Trigueiro, 2005: 4). Por isso é que «olhar a morte da Princesa
RESUMO:
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Diana de Gales, de Madre Teresa de Calcutá ou de João Paulo II é participar da construção de um luto
que se vive ficcionalmente na emoção produzida pelo aparelho mediático» (Oliveira, 2005: 1961).
Neste contexto, o artigo visa refletir sobre a ‘emocionalização’ da morte nos media numa sociedade
marcada toda ela pelo culto da celebridade, bem como apresentar uma pesquisa exploratória a partir
de um olhar descritivo, interpretativo e comparativo sobre o discurso produzido pelos media aquando
da morte de duas celebridades portuguesas, dado o seu potencial de composição emotiva.

_
NOME: LUIZ

ALBERTO MOURA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

monstros somos nós?

RESUMO: Muito

se fala sobre o mito do “serial killer”, muito se noticia sobre os assassinatos em série
e muito se fantasia em torno deste tipo incomum de criminoso. As publicações sobre o tema a todo
custo tentam “explicar” este fenômeno, quer à luz de teorias científicas, quer socorrendo-se do grotesco.
Poucas, ou quase nenhuma destas publicações tenta trazer este objeto de estudo para um campo mais
próximo do real, em estudar as características destes crimes que fazem a conexão direta com a psique
social, como a violência, a seriação, os rituais entre outros. Afinal, mesmo sendo “personificações do
mal”, os serial killers são feitos de carne e osso e, dentro desta ambiguidade, se valem da relação
promíscua com o público. Público este “romantizado” pelos estudiosos – nomeadamente quando
afirmam somente que é “ávido por sangue” – que se esquecem da violência latente em todos nós.
A transformação do real em grotesco para a aceitação daquilo que não conseguimos explicar. Porque que
transformamos os serial killers em “anti-heróis”? O que há neles que nos atrai? Somente a violência por
que somos “ávidos por sangue”? Só isso? São apenas as perguntas iniciais para um estudo do caso de
Serial Killers com a sociedade em que vivemos.

_
NOME: CLÁUDIA

ORNELAS E SILVINA MBEBE

Jornalismo De Saúde: Análise às fontes de informação
nos artigos noticiosos sobre a legionella publicados nos jornais portugueses entre
novembro de 2014 e janeiro de 2015

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Não há jornalismo sem fontes. Estas fornecem a matéria-prima para o exercício da profissão
e são um fator de credibilidade. As fontes definem o “agenda-setting” dos “media”, que por sua vez
dirigem o foco de atenção do público. A relação entre os jornalistas e as fontes é dinâmica e está em
constante mutação. O poder do jornal define-se pela diversidade, número e pluralismo das suas fontes
de informação. Por volta dos anos 90 iniciam-se os estudos da relação dos jornalistas com as fontes. Em
1973 com Leonel Sigal faz uma análise de conteúdo das notícias publicadas nos jornais “The New York
Times” e “Washington Post” durante um período de 20 anos. Conclui que mais de metade dos textos
que chegavam às redações provinham de fontes oficiais. Anos mais tarde, Manuel Pinto professor catedrático de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho categoriza as fontes de informação, do
ponto de vista noticioso, afirmando também que a relação entre jornalista e fontes não é uma relação
desinteressada. (Pinto, M. 2000:280). No que respeita à comunicação sobre a saúde, desenvolveu-se
como resposta à promoção da saúde e de prevenção das doenças. Este campo tem sido mediatizado
devido ao interesse público por questões ligadas à área e porque a “ natureza sensível dos temas, seus
determinantes sociais ou a falta de interesse por parte das audiências parece explicar a reticência dos
jornalistas em (…) ouvirem certas fontes, perpetuando assim algumas disparidades.” (Rita Araújo et.al
2013). Devido à natureza técnica da informação de saúde e falta de especialização generalizada dos
jornalistas nesta área, os media ficam mais dependente das fontes (ibidem). Esta ligação entre jornalistas e fontes especializadas corre o risco de dependência e pode originar informação parcial e/ou
silenciar vozes que se mantém longe do espaço público mediatizado (ex. doentes ou cidadão comum,
potencial utente dos serviços de saúde). O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise das
fontes de três jornais portugueses, de diferentes periodicidades e orientações editoriais, mais concretamente aos artigos sobre a bactéria Legionella. A recolha cinge-se ao período que compreende novembro
de 2014 a fevereiro de 2015, altura que corresponde ao maior registo de casos afetados pelo surto.
O objetivo deste artigo é o de categorizar as fontes (recorrendo a Manuel Pinto) e observar se existe
diversificação das mesmas.
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NOME: JOÃO

MIRANDA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

inquérito à profissão

Os perfis dos jornalistas portugueses: Resultados de um

RESUMO: Os jornalistas assumem um papel central no contexto das sociedades contemporâneas
enquanto atores de transmissão da informação e da construção da realidade social, arrogando uma
posição legitimada e institucionalizada (Grossi, 1985). Não obstante esta centralidade, o percurso
de construção e afirmação profissional errático e tardio convergiu numa semi-profissão em constante
mutação e permeável aos mais diversos processos de desregulamentação profissional como a desprofissionalização, a proletarização ou, mais patente no contexto contemporâneo, a precarização (Ruellan,
1997; 2007; Fidalgo, 2009). Esta última pautada por uma progressiva diminuição da segurança dos
vínculos laborais, alteração da relação salarial, mutação das rotinas produtivas ou recurso a modelos
atípicos de contratação (Schlesinger, 1999; Nies e Pedersini, 2003; Ramonet, 2011; Pacheco, 2012).
No campo do jornalismo português, este reenquadramento da profissão manifesta-se determinante em
diferentes vetores, dos quais se ressalvam o aumento gradual do número de profissionais, a crescente
juvenilização das redações, a feminização da profissão, a alteração das práticas ou, sobretudo, a reconfiguração do contexto de segurança dos vínculos e do quadro salarial (Sobreira, 2003; Rebelo et al., 2010;
2014). Recorrendo aos dados recolhidos num inquérito por questionário dinamizado entre titulares de
carteira profissional de jornalista, título provisório de estagiário e cartão de equiparado a jornalista, do
qual se recolheram cerca de 800 inquéritos válidos, esta comunicação aponta no sentido identificar os
principais traços descritivos e sociodemográficos dos jornalistas portugueses. Com base na metodologia
desenvolvida previamente por Garcia e Castro (2009), através da análise de clusters, esta apresentação
visa também apresentar e desenvolver os perfis tipos que compõe a realidade profissional do jornalismo.
Finalmente, proceder-se-á a uma análise comparativa entre os dados obtidos e os resultados centrais
dos principais inquéritos precedentes (Garcia e Castro, 1994; Garcia, 1997; Lima, 2010; Rebelo et al.
,2014).

_
NOME: JOAQUIM

FIDALGO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Jornalistas,

onde marcar as fronteiras?

publicistas, propagandistas e outros artistas: por

RESUMO: Continuam

intensas – porventura mais intensas do que nunca – as disputas nas fronteiras do
jornalismo. Nalguns casos por boas razões de participação cívica, noutros pelo mero desejo de colher
benefícios comerciais numa área com bons índices de credibilidade, o certo é que se multiplicam atividades mais ou menos próximas do jornalismo e que podemos considerar como espécies de “boundary
work” (Lewis, 2013) – trabalho que reclama o direito a ser equiparado ao trabalho dos profissionais,
mas que não é aceite como tal pelo grupo profissional que institucionalmente detém uma jurisdição
exclusiva (Abbott, 1988) sobre aquele território. Três domínios de potencial disputa, ou pelo menos
de crescente ambiguidade, nas fronteiras do jornalismo ocupam a nossa atenção nesta comunicação
(parte de um trabalho de investigação mais vasto sobre a identidade profissional dos jornalistas e a sua
evolução ao longo dos tempos): a da mistura entre informação e entretenimento (o “infotainment”),
a do acesso requerido pelas ‘pessoas antes conhecidas como audiência’ (Rosen, 2006) à actividade
jornalística (os “produsers”) e a da confusão deliberada entre a esfera editorial e a esfera comercial
(a “publireportagem”, os “advertorials”). Não é por acaso que nestes domínios surgiram até palavras
novas, elas próprias resultantes da fusão de dois elementos habitualmente separados, para caracterizar as realidades híbridas que procuram definir: “information + entertainment”, “producer + user”,
“advertising + editorial”. Em todos eles, o que parece comum é a reivindicação de novas formas de fazer
comunicação, com base em novos padrões e pela mão de novos actores, assim quebrando o monopólio
que durante muito tempo esteve, formalmente, à guarda do grupo profissional dos jornalistas. Simultaneamente, estes novos processos também obrigam, de certo modo, à redefinição do próprio conceito de
jornalismo, que parece alargar-se a zonas que tradicionalmente eram consideradas incompatíveis com
ele – e por motivos bastante respeitáveis (credibilidade, independência, orientação prioritária para o
interesse público). Mais especificamente, procuraremos aqui aprofundar a relação actual entre os domínios profissionais do jornalismo ‘tradicional’, por um lado, e da comunicação estratégica, por outro
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(nesta última considerando as relações públicas, a assessoria, a consultadoria de comunicação, a publicidade, etc.). A circunstância de muitos profissionais transitarem de um universo para outro, ou até de
acumularem empregos em ambos, tem suscitado debates por vezes acalorados e levantado a questão de
saber se, e como, continua a ser possível estabelecer, respeitar e valorizar as marcas diferenciadoras do
jornalismo. Os resultados preliminares de um inquérito de opinião respondido por algumas dezenas de
profissionais que trocaram o jornalismo por outras áreas da comunicação ajudará a percebermos melhor
como é que a questão é equacionada pelos protagonistas directos deste processo de crescente hibridização. Simultaneamente, a análise de casos em que as próprias empresas comerciais desenvolvem os
seus departamentos de produção de conteúdos informativos e propagandísticos (o chamado “corporate
journalism” ou “brand journalism” – Fidalgo, 2014) permitir-nos-á traçar um quadro mais completo
das complexas mudanças em curso e do seu significado para os princípios, valores e normas que nos
tínhamos habituado a considerar como património específico do jornalismo.

_
NOME: FELISBELA

LOPES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

novos lápis azuis

Os jornalistas vivem hoje sob permanente pressão. Pressão para ser rentável. Pressão para
fazer a cobertura de determinado acontecimento. Pressão para ouvir este ou aquele interlocutor. Pressão
para não afrontar os acionistas da sua empresa. Pressão para cumprir leis que não deixam margem para
noticiar factos com relevância noticiosa. Pressão para trabalhar depressa. Pressão para ser o primeiro
a anunciar a última coisa que acontece. Pressão para multiplicar conteúdos em diversas plataformas.
Pressão para atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais. Pressão para desenvolver conteúdos
de qualidade que suscitem o interesse do público. Pressão para não provocar reações dos reguladores dos
media. Não é fácil trabalhar assim. Por isso, atualmente, ser jornalista é aceitar exercer uma profissão
que está sob ameaças de vária ordem. E isso deveria suscitar uma reflexão profunda. Nesta comunicação
apresentaremos os resultados de um inquérito feito a 100 jornalistas portugueses que incidiu sobre os
constrangimentos que afetam hoje a profissão. Aquilo que hoje mais atormenta os jornalistas são os
constrangimentos económicos. Estão aí as principais censuras, transpostas na diminuição de meios, na
redução das equipas, na limitação dos trabalhos. Outro constrangimento apontado pelos jornalistas
recai na pressão das fontes. O político que pressiona pessoalmente o jornalista pertence ao passado.
Hoje os assessores e as agências de comunicação exercem essa influência no lugar dos vários poderes
dominantes, desenvolvendo uma pressão de agendamento e de cobertura mediática com técnicas apuradíssimas, sendo, por vezes, muito difícil perceber onde pára uma profícua mediação e começa uma intolerável manipulação. A tecnologias que hoje abrem novas possibilidades podem também constituir um
sério obstáculo a um trabalho que se vê em permanente mudança e em escrutínio contínuo.
RESUMO:
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TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Vulnerabilidades

jovens jornalistas em Portugal

e multitasking: as condições de trabalho dos

RESUMO: Nas

últimas décadas, em particular a partir da década de 80 do século anterior, a relação de
trabalho sofreu sérias e importantes modificações. Outrora caracterizada pela existência de um forte
vínculo entre trabalhador e empresa, traço fundamental de um regime de acumulação fordista baseado na
relação direta entre emprego, consumo e investimento, as novas relações de trabalho desenvolveram-se
segundo a lógica da flexibilização. Sob o desígnio de termos como «empregabilidade» ou «empreendedorismo», os contratos de trabalho passaram a ter um cariz temporário. Tal mudança constitui um entre os
muitos traços definidores de um novo regime de acumulação pós-fordista, baseado na capitalização das
demais esferas sociais, inclusive das formas e meios de comunicação. Consubstanciado por um ambiente
ideológico proício, pela introdução de tecnologias computacionais e pela formação de um oligopólio de
meios de comunicação social, pertencentes a um reduzido número de grupos económicos, o trabalho
realizado pelos jornalistas acompanhou este processo de mutações sociais, económicas e culturais.
As consequências, à semelhança do verificado com outros domínios socio-profissionais, manifestaram-se
no seio da própria classe: perda de independência, desagregação do estatuto e de carreira, aumento da
precariedade laboral, aprofundamento das assimetrias (Garcia 2009). O objetivo da nossa apresentação
é, a partir dos resultados da leitura dos dados do inquérito realizado no âmbito do projeto “As Novas
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Gerações de Jornalistas Portugueses”, coordenado por José Rebelo (2014), analisar as condições de
trabalho do segmento que, a nosso ver, tem sido maior objeto das políticas de flexibilização e precarização no seio da classe jornalística. Mais do que um mero raciocínio sociográfico, propomos analisar o
tipo de relações de trabalho que existem atualmente nos meios de comunicação social e, a partir desta,
refletir sobre as consequências de tais fenómenos no que respeita o exercício do jornalismo em Portugal.

_
NOME: NELSON

RIBEIRO E FILIPE RESENDE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Produção Informativa na Era da Convergência: um retrato
das redações da imprensa portuguesa

RESUMO: Os

últimos anos têm sido marcados por uma profunda reestruturação das redações de imprensa
no mundo Ocidental, fruto de uma quebra acentuada das receitas publicitárias e da circulação dos
jornais. Em muitos países, incluindo Portugal, tal cenário teve como consequência uma diminuição
do número de jornalistas presentes nas redações. Na maioria dos títulos, os processos de downsizing
têm tido lugar em simultâneo com o incremento da aposta nos meios de difusão digitais. Na prática,
a combinação destes dois fatores tem levado a uma significativa reestruturação de muitos projetos
bem como à alteração profunda das rotinas de trabalho nas redações. Tendo por base um inquérito
por questionário aplicado junto de uma amostra (n= 108) representativa do universo dos jornalistas
da imprensa portuguesa, a comunicação proposta visa fornecer uma fotografia sobre o modo como as
redações de jornais e revistas portugueses estão a lidar com a produção de conteúdos para múltiplas
plataformas. Os dados recolhidos permitem identificar o modo como está organizada a produção multiplataforma nas redações, como se definem as prioridades de publicação nos diferentes meios de distribuição de conteúdos (móvel, online, papel) e qual o tempo alocado pelas direções editoriais à produção
própria para cada uma das plataformas. Do mesmo modo, serão igualmente fornecidos dados sobre a
percepção dos jornalistas sobre o seu próprio trabalho e o modo como estes integram as redes sociais
digitais e os blogues nas suas práticas de produção e distribuição noticiosa. A aplicação do inquérito
em que se baseia a comunicação proposta resulta de um projeto que atualmente decorre em seis países
europeus. Tal permitirá que os dados sobre as práticas de produção nas redações portuguesas sejam
apresentados em comparação com a realidade existente nas redações dos outros países participantes no
estudo: Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda e Espanha.
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NOME: FELIPE

MODERAÇÃO: SUZANA CAVACO

PENA E RAIJA CAMARGO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A representação do jornalismo no seriado The Newsroom:
entre Freud, Aristóteles e Warrem Breed
RESUMO: O sucesso mundial de seriados como “Mad Men”, “House”, “Modern Family”, “Breaking
Bad”, “The Big Bang Theory” e “The Newsroom”, entre outros, carrega estratégias narrativas desenvolvidas há mais de dois mil anos. Uma análise cuidadosa permite verificar que estes seriados se apropriam
da metodologia proposta por Aristóteles na obra “A arte poética”, principalmente no que concerne à sua
noção estruturada de télos dramático. Ao mesmo tempo, é possível perceber a utilização de conceitos
freudianos para dar densidade aos personagens e promover a empatia do público com seus dramas
e suas situações cômicas. Mas o que dizer de um seriado que se propõe retratar o cotidiano de uma
redação de TV? Ao analisar a série “The Newsroom”, vamos acrescentar a esses conceitos a teoria dos
constrangimentos organizacionais proposta por Warrem Breed. A partir, então, destes três aparatos
teóricos, pretendemos formular uma hipótese sobre a representação da profissão de jornalista pelo
seriado em questão.
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CRUZEIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

improvável

Autonomia Jornalística: Bourdieu e Schudson num diálogo

RESUMO: A

abordagem de Pierre Bourdieu sobre o campo jornalístico não se filia nos frameworks tradicionais, não é o resultado de trabalhos etnográficos centrados nas organizações redactoriais, nem é
uma abordagem económico-política, é uma nova forma de compreensão e explicação dos processos e
constrangimentos na produção de conteúdos dos meios de comunicação: trata-se de um novo paradigma
para a sociologia do jornalismo (Benson & Neveu, 2005: 7-11). Como argumenta Daniel Hallin, a força
da perspectiva bourdieusiana passa por inserir a compreensão das instituições mediáticas numa análise
social e política mais vasta, que tem em conta os contextos culturais, políticos, sociais ou económicos,
sendo aí que a aplicação do conceito de campo, e da teoria dos campos, ao estudo dos Media, do jornalismo e da televisão se torna particularmente importante (Hallin, 2005: 224). É neste quadro teórico
que o conceito de autonomia jornalística ganha centralidade. Se para Patrick Champagne, a autonomia
jornalística está sempre sob ameaça e a sua conquista requer uma luta permanente e interminável,
porque “a história do jornalismo pode ser em larga parte a história de uma impossível autonomia”
(Champagne, 2005: 50), para Bourdieu questão central é a da contaminação de outros campos – político, literário, científico, académico – por uma lógica heterónoma do campo jornalístico, acentuada pelo
poder da televisão nos nossos dias. Assim “o reforço da influência de um campo jornalístico, ele próprio
cada vez mais submetido à dominação directa ou indirecta da lógica comercial, tende a ameaçar a
autonomia dos diferentes campos de produção cultural” (Bourdieu, 1997: 88-89), prejudicando a divulgação, e a afirmação, das cada vez mais raras aquisições da investigação científica, da produção artística,
da originalidade na política. Ao contrário de Bourdieu, que vê na autonomia um refúgio profissional
que defende o jornalismo das contaminações, leia-se agressões, de outros campos, designadamente do
campo económico, Michael Schudson encara a autonomia como uma forma de afastar o público, as
pessoas, os cidadãos, da discussão e do processo de decisão política. Schudson pretende discutir as
vantagens de uma autonomização das práticas jornalísticas, afastando-as do público e do mercado,
quando a sua natureza não consente a insularidade. A relação com as fontes, a competição de mercado
e a abertura aos acontecimentos imprevisíveis são condições de um jornalismo democrático e pluralista
que inviabilizam a autonomia jornalística É este diálogo teórico que o artigo pretende aprofundar, indagando as incompatibilidades e as possibilidades de conciliação, entre dois autores tão diferentes, sobre
um conceito tão elusivo que, tanto pode “desempenhar um papel importante na democracia quando
os governos quiserem sufocar qualquer ar de independência na sociedade civil, (como) pode ser um
mecanismo para os grupos de interesse cortarem a ligação ao resto da sociedade” (Waisbord, 2013: 9).
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ANTONIACI TUZZO E ANA CAROLINA ROCHA PESSÔA TEMER

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Telejornalismo

caixes da modernidade na televisão

bom para cachorro: Anotações sobre os desen-

A segunda década do século XXI está sendo um período de mudanças e questionamentos no
telejornalismo brasileiro. O acesso às novas tecnologias, a multiplicação das emissoras de televisão com
sinal codificado, a crescente importância da Internet e das redes sociais e as mudanças na elaboração,
difusão, partilha e receção das mensagens jornalísticas, somadas as mudanças no perfil do público,
fizeram despencar os números da audiência. A nova realidade atingiu o conjunto da programação
televisiva, mas no Brasil afetou particularmente o telejornalismo da Rede Globo de Televisão, que
detinha números majoritários da audiência. Ao completar 50 anos, a emissora esta imersa em processos
conflituosos que buscam conservar suas conquistas e seu modelo tradicional de telejornalismo, também
procura novos formatos, novos temas e novas práticas jornalísticas que recuperem a importância dos
telejornais da casa, e particularmente o Jornal Nacional, seu noticioso mais emblemático. A discussão
aqui proposta tem como base a noção de que as mudanças no jornalismo/telejornalismo são decorrentes
da própria dinâmica da modernidade. Ainda que a importância das tecnologias não deva ser minimizada, seus usos e seu desenvolvimento devem ser pensados a partir de um contexto mais amplo que
envolvem as relações entre o modelo de capitalismo industrial e a a circulação acelerada de informações. O objetivo é compreender o jornalismo/telejornalismo em suas diferentes dimensões, a partir de
suas conexões com a sociedade e com a cultura e os desencaixes da modernidade. O estudo destaca
como o telejornalismo retrata as mudanças sociais e comportamentais, enfocando particularmente o
destaque dado aos animais de estimação (cachorros, gatos e outros) nos espaços domésticos, e sua
RESUMO:
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repercussões sociais e econômicas, e como essas mudanças são afetadas pela percepção da sociedade,
em uma contínua relação de ação e reação, na qual o jornalismo é influenciado pelas mudanças sociais,
mas também tem papel ativo nestas mudanças. A análise inclui considerações sobre a matriz identitária
do jornalismo e o seu papel nas democracias liberais, suas descontinuidades ou contradições internas,
e a relação futura do jornalismo com a sociedade, tendo como base as conceituações teóricas sobre a
modernidade conforme desenvolvidas por Anthony Gideens (As conseqüências da modernidade. São
Paulo: Unesp, 1991). Para fundamentar estas considerações foi realizada uma uma pesquisa empírica
de campo fundamentada na Análise do Conteúdo e na tipologia do material jornalístico, que se deteve
especificamente nas matérias veiculadas no último trimestre do ano 2014, destacando a presença de
conteúdos não factuais. Como objeto da análise foram considerados os telejornais da Rede Globo de
televisão, mas também a repercussão sobre a importância dos animais domesticos em outras mídias,
em particular o emissora de sinal codificado Globo News e os portais da Rede Globo de Televisão. A
proposta se fundamenta em uma reflexão continuada sobre Comunicação e Jornalismo, desenvolvida a
partir do Laboratório de Leitura Crítica da Mídia e da Linha de Pesquisa Mídia e Cidadania, da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG.
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OLIVEIRA E EVA SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

sões na atualidade

Ciberjornalismo e comunicação de massa: as suas repercus-

RESUMO: A atualidade e a valorização do ciberjornalismo nos dias de hoje têm sido apontadas como
possíveis fatores de decréscimo dos valores ligados à imprensa escrita. A aposta no uso da web como
base para o jornalismo tem sido um forte fator para tal evolução. A facilidade em aceder a um jornal
por via da internet e a custo reduzido por parte de vários utilizadores é a principal vantagem deste tipo
de jornalismo. Também por via da internet temos a possibilidade de difundir informações, sendo esta
difusão feita não só pela internet mas também através de outros meios como a televisão, o jornal e a
rádio. Este processo, ligado à comunicação de massa, tem como principal vantagem e característica o
facto de chegar facilmente a um grande número de recetores. Com esta comunicação temos como principais objetivos: i) apresentar e discutir os resultados do trabalho sobre ciberjornalismo e comunicação de
massa que realizámos no âmbito da unidade curricular de Teoria da Informação e da Comunicação II,
integrada no 2.ºsemestre do 1.º ano do curso de Comunicação Social, da Escola Superior de Educação
de Viseu; ii) refletir sobre as suas possíveis repercussões no nosso perfil de estudantes de Comunicação
Social, bem como no nosso futuro a nível profissional. Em primeiro lugar, procurámos estudar o que é
o ciberjornalismo e a comunicação de massa, tendo em conta a sua atualidade. Seguidamente, investigámos as características e as vantagens versus desvantagens dos dois temas. Por último, tentámos
perceber quais as consequências que tanto o ciberjornalismo como a comunicação de massa poderão
ter no nosso perfil de estudantes e no nosso futuro a nível profissional, tendo analisado um exemplo
real de um jornal online, o E-line, jornal da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação
de Viseu, e abordado colaboradores do mesmo. Concluímos que o ciberjornalismo e a comunicação de
massa se encontram em plena evolução nos dias de hoje, sendo ambos considerados temas vastos. Desta
forma, após várias pesquisas destes temas complexos, conseguimos sintetizar as informações de forma
a ser possível analisar e avaliar as repercussões que possam vir a existir.
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REBOUÇAS E ELAINE DIAS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mídia

dade informativa no Brasil

e sociedade: as concessões de radiodifusão e a diversi-

RESUMO: O artigo tem como objeto fazer uma revisão histórica a respeito da radiodifusão no Brasil
sobre as concessões e a influência direta de representantes do governo em conceder permissões de
radiodifusão a políticos de carreira com mandatos eletivos em troca de apoio e aprovação de emendas
constitucionais. Neste recorte histórico trabalhamos com os conceitos de Agenda Setting, a fim de
estabelecer que com a formação de oligopólios na propriedade dos meios no Brasil, esse agendamento
tende a ser prejudicial à sociedade e a pluralidade informativa, e ‘Coronelismo eletrônico’, que seria
o uso político de veículos de comunicação de massas, entre outras coisas, para coagir os adversários
políticos e alto promoção do político ou do seu partidos e aliados, descaracterizando assim, a função
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social dos meios de comunicação junta à sociedade. Essa junção, meios de comunicação e políticos,
além de descaracterizar a função social dos meios, retira e sanciona a sociedade da pluralidade e diversidade informativa que deve ser o eixo central das sociedades democráticas. O artigo tem como objetivo
também, discutir um modelo de regulação que vem sendo tratado no Brasil, especialmente a respeito
de uma regulação econômica que visa evitar a formação de novos oligopólios na empresa jornalística,
tentando assim, equilibrar a diversidade e pluralidade entre os meios de comunicação e seus grupos, e
evitar a Propriedade Cruzada, que não tem limites no Brasil e como isso pode influenciar, beneficiar e/
ou prejudicar a sociedade.

MODERAÇÃO: INÊS AROSO
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NOME: SÓNIA
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TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Tom do Discurso das ONG nas Notícias

A par dos conceitos sobre o modo como a produção jornalística interfere na realidade reproduzida pelos media, observando de forma atenta como as fontes de informação influenciam esta mesma
percepção da realidade, parece-nos fundamental refletir sobre como as Organizações Não-Governamentais estão presentes nas notícias enquanto fontes de informação. Tal como refere Sousa (2000: 66)
“as teorias oscilam entre uma visão que enfatiza a ideia de negociação entre fontes e jornalistas para a
construção de sentido no discurso noticioso e uma visão mais pessimista que enfatiza a manipulação da
interpretação dos acontecimentos por fontes poderosas, em termos de recursos humanos, materiais e de
posicionamento sócio-simbólico”. De facto, as fontes menos poderosas, algumas provenientes da sociedade civil organizada, contactadas em diversos momentos, promovem uma voz mais plural no espaço de
debate. Para compreender as tendências assumidas nas notícias em que há um contacto com fontes de
informação não governamentais, analisámos um período de quatro semanas por ano, durante três anos
entre 2009 e 2011, em quatro meios de comunicação nacionais – agência Lusa, Público, RTP e TSF.
Neste contexto, e a partir da análise de notícias, pretendemos interpretar o tom das ONG quando
são fontes de informação. Na maior parte dos casos as fontes não-governamentais são contactadas
pelo jornalista para exporem iniciativas. No total, isto acontece em 27 por cento dos casos (123). Em
106 situações, 23 por cento, a fonte contactada limita-se a fazer uma exposição de um facto, enquadrada
na notícia. Apesar destes dados verificamos que também os tons de denúncia e de protesto são significativos. A denúncia aparece em 91 peças em que as organizações são fontes de informação, isto é 20
por cento das notícias. As peças em que as fontes não-governamentais são contactadas pelos jornalistas
e em que o tom que surge como mais evidente é a apresentação do contraditório também são significativas. Verificamos 55 notícias em que surge esta situação. Em apenas nove por cento das peças (40),
o tom da ONG sugere mais uma busca de soluções face a uma problemática noticiada na peça jornalística. O tom de protesto é veiculado em 29 casos (seis por cento) de contactos e a reposta a polémicas
surge em 2,6 por cento dos contactos com as ONG. Ainda a partir da observação realizada, compreendemos que na maior parte dos casos, quando as ONG são contactadas como fontes de informação, falam
de forma direta com os jornalistas. Em 66 por cento dos casos o jornalista escreve de forma literal o
discurso da instituição, entre aspas como discurso direto. As ONG mais presentes nas notícias e que falam
em discurso direto sãs as organizações ambientais e de assistência humanitária. Cerca de 24 por cento
das peças onde se verifica a presença do discurso direto este é veiculado por ONG de ambiente. E 19 por
cento são instituições ligadas à assistência humanitária. Com este estudo pretendemos aprofundar o tipo
de discurso jornalístico reproduzido no contexto dos media nacionais, tentando assim contribuir para a
discussão sobre a participação das fontes de informação menos poderosas no espaço público.
RESUMO:
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mação Generalista

A Cobertura de Temas Ambientais em Revistas de Infor-
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Nas últimas décadas os temas ecológicos e ambientais têm surgido de forma intermitente
na agenda mediática, merecendo destaque de primeira página e de abertura de noticiários aquando
da ocorrência de acidentes e catástrofes que induzem prejuízos irrecuperáveis no meio ambiente.
Paralelamente, diversos eventos organizados por organizações não governamentais e por entidades
públicas têm também contribuido para dar visibilidade a temas relacionados com a conservação do
meio ambiente. Partindo deste cenário, a presente comunicação visa apresentar os resultados de uma
dissertação de mestrado que procurou demonstrar de que modo as cimeiras do clima potenciam a visibilidade informativa de questões ecológicas pelo facto de reunirem um conjunto alargado de critérios
de noticiabilidade. Para tal, foi analisado o tratamento informativo dado a questões ambientais e ecológicas em três revistas generalistas publicadas em três países: a Time nos Estados Unidos, a Visão em
Portugal e a Proceso no México. Os artigos que constituem o corpus de análise foram publicados nas
três revistas ao longo de seis meses (3 meses antes e 3 meses após a realização da Cimeira do Clima no
México em Dezembro de 2010). A análise realizada permitiu-nos retirar um conjunto bastante vasto
de conclusões sobre o modo como as diferentes newsmagazines lidam com as questões ambientais,
nomeadamente sobre as diferenças de cobertura dada a estas temáticas nos Estados Unidos, no México
e em Portugal. De igual modo, os dados recolhidos permitem perspetivar de que modo as revistas de
informação geral cumprem ou não uma função de responsabilidade social ao alertar os leitores para as
problemáticas ambientais e ecológicas.
RESUMO:

_
NOME: LUCIANA

MIRANDA COSTA E YASMIN ESTRELA SAMPAIO

As fontes empresarias e sua importância para cobertura
midiática brasileira sobre as mudanças climáticas

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Este artigo tem por objetivo principal analisar duas revistas jornalísticas semanais de circulação nacional: Carta Capital e Veja, verificando como se estruturou o discurso das publicações a partir
de suas fontes empresariais, dada a importância destas últimas, no controverso debate desenvolvimento
econômico x preservação ambiental, recorrentemente reproduzido pela mídia impressa brasileira.
A temática ambiental recebeu especial atenção da mídia e, consequentemente, da população em geral,
em 2009. Foi o ano de realização da 15ª Conferência Climática da Organização das Nações Unidas
(COP-15), que tinha como uma das principais metas, o estabelecimento de um acordo que substituísse o Protocolo de Kyoto. As expectativas aumentaram em torno do acordo, especialmente porque o
presidente dos Estados Unidos eleito naquele ano, Barack Obama, parecia se mostrar um pouco mais
flexível que o antecessor George W. Bush. Se o país cedesse um pouco, a China talvez se mostrasse mais
disposta a assinar um acordo também. Porém, o desfecho da Conferência, que acabou se tornando um
campo de conflitos entre os ditos países “ricos” e países “pobres”, ou desenvolvidos e subdesenvolvidos,
desencadeou grandes frustrações, pois não se chegou a um acordo com força de lei sobre as metas de
emissão. Temas como aquecimento global, emissões de gases do efeito estufa e mudanças climáticas
foram abordados com mais frequência pela imprensa neste período. Como orientação teórica e metodológica para este artigo, optou-se por autores que trabalham com as Teorias do Jornalismo, com intuito
de apreender os processos de produção da notícia, e com autores que compreendem a disputa pelo poder
simbólico como elemento que estrutura interesses e estratégias dos agentes sociais nos mais diversos
campos, como o sociólogo francês Pierre Bordieu. As informações para execução da pesquisa foram
coletadas no site da revista Veja (www.veja.abril.com.br) e na versão impressa de Carta Capital (que não
disponibiliza seu acervo online), de agosto a dezembro de 2014, por meio da busca de palavras-chave:
‘aquecimento global’, ‘mudanças climáticas’, ‘Protocolo de Kyoto’ e ‘IPCC’ (Intergovermental Panel on
Climate Change).
RESUMO:

_
NOME: PEDRO

GONÇALO MAIA DE MORAIS E BEATRIZ QUEIRÓS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

uso das fontes anónimas nos jornais Público e Correio da Manhã

RESUMO: Com

o contínuo desenvolvimento das tecnologias e com a maior aproximação do jornalista às
fontes que daí adveio, é importante compreender como os produtores de notícias atuam, atualmente,
relativamente à utilização de fontes anónimas. Para isso, a análise irá recair sobre dois jornais: o Correio
da Manhã, dito sensacionalista, e o Público, dito de referência. O objetivo é comparar a forma como
estas duas publicações diárias, diferentes em termos de abordagem aos factos (sensacionalista/referência), utilizam o anonimato das fontes, em que tipo de notícias, maioritariamente, o fazem, com que
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regularidade e com que regras. Deste modo, as notícias em destaque na capa num período de quinze
dias serão sujeitas a análise, para que possa concluir-se em quantas das mesmas são referidas fontes
anónimas. Efetivamente, será utilizado o método da análise quantitativa, representado num gráfico,
para facilitar a leitura dos dados e para que se perceba a percentagem de notícias de capa que, dentro
do jornal, utilizam fontes anónimas. Ademais, será empregado o método da análise qualitativa, com
o intuito de compreender as expressões usadas e as regras com que as publicações recorrem às fontes
anónimas. O objetivo do trabalho é, no fundo, entender se os jornais, dentro do seu formato (sensacionalista/referência), são cuidadosos na abordagem às fontes anónimas e se a utilização das mesmas é
justificada e bem empregue.

_
NOME: FILIPA

RODRIGUES RAMOS PEREIRA, LÍDIA OLIVEIRA E FERNANDO ZAMITH

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Avaliação

das potencialidades da infografia na divulgação de
conteúdos de ciência e tecnologia – resultados parcelares do estudo quase experimental

Tendo como questão de investigação: “Em que medida os infográficos são um meio potenciador de compreensão de conteúdos noticiosos em ciência e tecnologia?” o estudo que norteia esta
proposta de comunicação visa demostrar de que forma é que a criação ou desenvolvimento de infografias pode ajudar a que seja mais fácil ao leitor das notícias sobre ciência e tecnologia compreender
o seu conteúdo. No sentido de dar resposta à questão de investigação traçada para este trabalho, a
estratégia metodológica adoptada passou por uma análise mista, com dados qualitativos e quantitativos aplicando inquéritos por questionário, inquéritos por entrevista, grelhas de observação e grupos
de investigação quase-experimental. Para a investigação foram escolhidas as edições online de quatro
jornais nacionais: Jornal de Notícias, Público, Expresso e iOnline sob os quais vai incidiu a recolha
de conteúdos noticiosos de ciência e tecnologia com recurso às infografias e que estão na base de
alguns dos instrumentos de recolha de dados utilizados. Assim, esta proposta de comunicação centra-se
na apresentação e contextualização da temática da investigação, ao mesmo tempo que se pretende
apresentar uma parte dos dados recolhidos com a implementação do estudo quase-experimental assim
como avançar com algumas das conclusões a que a aplicação desse instrumento foi permitindo chegar.
A escolha do estudo quase-experimental como mais um elemento de análise para este trabalho de investigação surge da necessidade de contactar, de forma mais direta, com os consumidores de conteúdos
de informação online. A análise quase-experimental foi aplicada recorrendo a um dos planos do estudo
quase-experimental – o contrabalançado – no qual se apresentam os mesmos instrumentos aos dois
grupos mas em momentos diferentes permitindo que as análises tenham a mesma base. A comunicação
incidirá essencialmente sobre a caracterização dos elementos que constituíram os grupos de trabalho
e a sua forma de analisar e interpretar os conteúdos informativos escolhidos para a construção dos
instrumentos de análise. Esses instrumentos de análise são construídos por oito conteúdos das secções
de ciência e tecnologia divididos em quatro notícias tradicionais e outras quatro notícias com recurso à
utilização de infografias. Tanto as notícias como as infografias tinham correspondência entre si, ou seja,
foram escolhidos quatro temas para análise (ébola, legionela, cancro em Portugal e vespa asiática) em
que uma notícia e uma infografia correspondiam à mesma temática fazendo com que os intervenientes
neste estudo pudessem contactar com o mesmo conteúdo apresentado de duas maneiras diferentes.
Participaram neste estudo 40 elementos.
RESUMO:

MODERAÇÃO: PEDRO JERÓNIMO

PAINEL 15 – SALA 5 – 13/11 . 17H15

NOME: EDUARDO

PÉREZ, PEDRO JERÓNIMO E ALMUDENA MARTÍNEZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Fotoperiodismo

y Ética: Los casos de ABC y El País

RESUMO: En

el presente trabajo se expone y establece una comparación entre dos de los diarios de mayor
tirada y difusión de España: el diario ABC y El País.
Ambos diarios están claramente diferenciados tanto en lo que se refiere a formato y presentación,
es decir, la cara externa del periódico, como en los contenidos y tratamiento de las noticias. A lo largo de
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su historia han sufrido cambios y modificaciones en sus líneas editoriales que les han posicionado como
el diario de referencia de la clase conservadora española y abiertamente a favor de la derecha política del
país, para el caso de ABC; Siendo El País todo lo contrario, asociado a una clase más intelectual y aperturista, y ligado asimismo a los partidos social-izquierdistas. Como el mismo diario se autodefine “es un
periódico, independiente, de calidad, defensor de la democracia y con vocación europea”, factores que
posiblemente le han hecho posicionarse en la primera posición del diario que más se difunde y vende
tanto al uso tradicional (prensa impresa) como por contenidos online.
En el estudio, primero de análisis de los contenidos que aparecen en las portadas, representando así la
cara del medio, para posteriormente pasar a los contenidos internos, en los que cada “agenda setting”
del medio se centra en unas noticias más que en otras, omitiendo en muchos casos una publicación u
otra noticias que se destacan notablemente del resto, como puede ser el caso del amplísimo tratamiento
informativo dado a la Semana Santa, típica celebración española durante la Semana de Pascua, por el
diario ABC; para que su antagónico, El País sólo presente una noticia en toda la semana.
Tras el análisis de campo, pasamos a una reflexión sobre la ética en el tratamiento de las noticias, por
parte del periodista; y el tratamiento y el motivo de las imágenes por parte del fotoperiodista, aún si
cabe más importante y contundente ya que uno describe, creando las imágenes en nuestra cabeza pero
siempre pasadas por el filtro de nuestra mente; mientras que el otro, supone que cada disparo de su
cámara sea una representación de nuestros ojos, de la realidad que nosotros como público observaremos
en el futuro.
La ética, el respeto a la verdad y el compromiso con el público son tareas que ambos comparten y deben
llevar a su máxima plenitud en el desarrollo de su oficio.
La comunicación es una actividad nata del ser humano y nuestra tendencia a ella es innegable, por ello,
como público confiamos en lo que estos profesionales nos informan y por este voto de confianza igualmente debemos respetar los códigos deontológicos. La responsabilidad de la construcción de muchas de
nuestras opiniones y pensamientos viene dada por aquello que los medios de comunicación muestran a
su público, y de su gran influencia.

NOME:

LUIS FERNANDO ASSUNÇÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Jornalismo

e criativo jornalísticos

de beiradas: a transgressão no processo produtivo

RESUMO: O

jornalismo apresenta uma narrativa peculiar resultante de um processo de técnicas e rotinas
processuais nos ambientes de produção. Essas rotinas aos poucos foram nivelando e pasteurizando as
narrativas a ponto de sufocar o próprio feitio de uma reportagem. Em muitos momentos, os jornalistas
conseguiram subverter essas técnicas e mesmo rotinas, fortalecendo um estilo jornalístico diferenciado,
onde a história e o personagem são mais importantes do que o próprio formato tradicional dos textos de
jornais e revistas. Esta pesquisa procurou mapear e desvendar os caminhos do jornalista João Antônio
Ferreira, que ao longo de sua carreira subverteu as regras e as rotinas através de um fazer jornalístico
a partir das beiradas, das margens sociais e das margens das teorias jornalísticas de escolha da notícia.
A esse jornalismo, esta pesquisa denomina de jornalismo de beiradas. A aplicação desse jornalismo de
beiradas pode resgatar o jornalismo mais literário, voltado aos personagens e suas histórias de vida.

NOME: RAFAELA

VIEIRA SANTOS E HELENA LIMA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Passos Coelho e Tecnoforma”: processos de framing na cobertura dos jornais Público e Correio da Manhã
RESUMO: As

notícias são a construção de uma representação da realidade que através de um conjunto de
decisões tomadas pelo jornalista apresentam um determinado ângulo da questão, incluindo ou excluindo
aspetos do facto a noticiar. Neste sentido, os textos mediáticos contêm enquadramentos específicos que
enviesam o conteúdo.
O framing ou enquadramento, sendo de difícil definição, é uma área de estudo com origens atribuídas a Goffman (1974), Kahneman e Tversky (1981) na área da sociologia e da psicologia cognitiva.
No entanto, na década de 60 do século XX os estudos de enquadramento foram adoptados pelo campo
dos media, sendo utilizado recorrentemente por permitir o entendimento da construção, do processamento do discurso noticioso e do modo como diferentes formas de apresentar um acontecimento
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influenciam a decisão do leitor, tanto na perceção da notícia como na formação de opinião. Framing
envolve uma seleção e saliência, ou seja, consiste na seleção de alguns aspetos da realidade e no seu
destaque num texto noticioso, o que promove seja um interveniente, uma opinião, uma definição do
problema, uma avaliação moral, etc Entman (1993).
Passos Coelho e a Tecnoforma foi tema amplamente noticiado nos jornais e revistas generalistas portugueses, durante um pouco mais de uma semana. Este estudo é o resultado preliminar sobre o tratamento
noticioso dado a este caso, que incide aqui numa abordagem comparativa dos jornais Público e ao
Correio da Manhã, por serem jornais com linhas editoriais difrenciadas. A seleção, e enfase das escolhas
jornalísticas para noticiar um dado acontecimento pode ser explicada através da análise comparativa de
framing, sendo esta a metodologia adoptada para o estudo de caso, uma vez que foi bastante debatido
no seio da opinião pública, tanto pelo caráter de destaque dos seus intervenientes, como também pela
possível ilegalidade que são acusados de ter cometido, bem como pela cobertura jornalística. A metodologia utilizada centra-se em duas das cinco abordagens metodológicas que segundo Matthes e Kohring
(2007) são as mais recorrentes na literatura sobre framing: a perspetiva linguística que considera que
o uso de palavras específicas permitem definir os enquadramentos da notícia e a perspetiva holística
manual que através da construção de um codebook permite a desconstrução das notícias através da sua
correspondência a diversas variáveis que permitem originar dados quantitativos.

NOME: JÚLIA

CAPOVILLA LUZ RAMOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Fotos

Operandi: os blogs de fotografia como espaços de reflexão
sobre as práticas fotojornalísticas

RESUMO: A

partir da disponibilização dos jornais de maior circulação do Brasil na Internet, e suas posteriores reconfigurações no espaço virtual, percebemos que os blogs de fotografia despontam como lugar de
discussão e reflexão das práticas fotojornalísticas. Podemos dizer que há um saber contido ali, que não
se encontra em estado bruto, mas que se anuncia por meio de reflexões acerca do fazer fotojornalístico
e que se mostra específico e localizado, praticado por fotógrafos atuantes na imprensa, principalmente a
diária. Este material nos oportuniza acessar os pormenores da atividade para tentar entendê-la, funcionando como um dispositivo de revelação do saber fotojornalístico, bem como nos possibilita perceber
como os próprios repórteres fotográficos pensam ser suas rotinas, as mudanças na profissão e seu papel
social na atualidade. É, portanto, a partir da recorrência discursiva dos fotógrafos nas postagens destes
blogs que chegaríamos a um primeiro entendimento sobre que profissão é essa, qual a sua especificidade
e quais as transformações sofridas ao longo do tempo. Isso, contudo, tencionando o próprio espaço dos
blogs como lugar de reflexão das práticas, conforme dito anteriormente, observando as mudanças na
utilização da plataforma e seu ciclo de vida na web. Um espaço que se diferencia tanto dos manuais e
dos livros de fotografia no que se refere à discussão e reflexão da práxis, quanto dos próprios jornais aos
quais estão ligados ao serem percebidos pelos fotógrafos como lugares livres da tirania cronoespacial,
temática e estética dos impressos. É justamente nesta aparente lacuna bibliográfica, portanto, que se
insere a investigação “Fotos Operandi: os blogs de fotografia como espaços de reflexão sobre as práticas
fotojornalísticas”. Com ela pretendemos entender como os próprios fotojornalistas que compõem o
quadro desses jornais discutem o exercício da profissão dentro do espaço dos blogs de fotografia aos
quais estão ligados institucionalmente, produzindo um discurso de si e da atividade.

MODERAÇÃO: JORGE PEDRO SOUSA

PAINEL 12 – ANFITEATRO I – 14/11 . 9H30

NOME: INÊS

DA FONSECA MATIAS MARQUES E ANA TERESA PEIXINHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Narrativas

digitais no jornalismo: a interatividade encenada

RESUMO: Desde o advento da WEB2.0, o Jornalismo tem sofrido profundas alterações a vários níveis.
Nesta comunicação, as autoras propõem-se focar a atenção nas mudanças retórico-textuais, patentes no
aparecimento de novos suportes que têm permitido novos modelos de texto e novas formas de reportar.
Com base numa análise caso, que tem como corpus um conjunto de cinco reportagens interativas, publi-
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cadas entre abril e setembro de 2015, e anunciadas pela SIC como inovadoras, pretende-se problematizar as transformações narrativas no Jornalismo, decorrentes do advento da hipertextualidade digital.
Se é já sabido, como bem o tentou demonstrar João Canavilhas há uma década, que a tradicional superestrutura da notícia – a pirâmide invertida – foi progressivamente substituída no jornalismo online
pela “pirâmide deitada” (CANAVILHAS, 2006 e 2007); se os estudos narrativos têm admitido, nos
últimos anos, a necessidade de uma reconfiguração dos seus aparelhos analíticos e teóricos, em função
da produção e consumo de narrativas hipertextuais (LITS, 2014; RYAN, 2001); se, como certos autores
revelam, o jornalismo tem sido preenchido pela atividade do storytelling digital (ALEXANDER, 2011;
RYAN, 2006) cremos, apesar de tudo, não ter sido ainda claramente demonstrado em que medida as
narrativas jornalísticas, de facto, se alteraram.
Tentar-se-á, por agora, através do estudo de caso, perceber em que medida a interatividade anunciada
com entusiasmo pela SIC se concretiza nessas reportagens. Para o efeito, questiona-se o conceito de
interatividade, como reconhecida propriedade hipertextual.

_
NOME: IVAN

SATUF

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Modelos

emergentes de breaking news em dispositivos móveis

A onipresença dos dispositivos móveis de comunicação no tecido social tornou-se elemento
determinante para a circulação de notícias. O primeiro modelo de distribuição a obter sucesso no ecossistema móvel foi o “pushed news” (Fidalgo, 2009), baseado em alertas noticiosos em formato SMS com
extensão máxima de 160 caracteres. A gradual transformação dos telefones móveis em “smartphones”
favoreceu o surgimento de novos modelos de breaking news em aplicativos (mobile apps) especialmente
desenvolvidos para esta finalidade. Se no passado o SMS permitia apenas o envio de texto na forma de
manchetes alargadas, hoje é possível criar estratégias complexas que procuram explorar um panorama
de interconexão muito mais avançado e competitivo. Este artigo tem como objetivo investigar três apps
que buscam inovar a distribuição de conteúdos jornalísticos em dispositivos móveis: “Circa”, “Inside”
e “Breaking News”. A escolha destes aplicativos para desenvolver a análise deve-se tanto ao potencial inovador apresentado quanto à disponibilidade para download gratuito nos sistemas operacionais
iOS (Apple) e Android (Google), aqueles que possuem o maior número de usuários. A investigação
é desenvolvida a partir de cinco eixos: instantaneidade, fontes, personalização, contexto e narrativa.
“Instantaneidade” diz respeito à atualização contínua dos conteúdos com foco principal no volume de
notícias distribuídas. “Fontes” tem como objetivo saber a procedência das notícias, visto que as apps
agem diretamente na distribuição e não na produção de informação. “Personalização” e “contexto”
investigam como o conteúdo é adaptado às necessidades do usuário, seja pelo reconhecimento direto
de preferências (personalização) ou por meio de recursos tecnológicos que se integram às circunstâncias
espaciais e temporais do consumo de informação (contexto). Por fim, a “narrativa” tem como finalidade
explorar a forma como o conteúdo é organizado e apresentado no reduzido espaço visual dos dispositivos móveis.
RESUMO:

_
NOME: PAULO

EDUARDO SILVA LINS CAJAZEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

Jornalismo Televisivo com o uso de aplicações digitais

RESUMO: Os

programas televisivos estão cada vez mais propícios a convidar o telespectador a participar
do conteúdo por meio de aplicações digitais em dispositivos móveis. Por meio de revisão bibliográfica
e coleta de informações, este trabalho fez uma observação de como a TV Globo News, canal por subscrição da TV Globo, Brasil e a RTP, Portugal têm buscado aumentar a interação do telespectador dos seus
telejornais, por meio de aplicações na Internet. Como referencial teórico, buscamos em autores como:
João Canavilhas (2014), André Lemos (2005), Marcos Palácios (2014), François Jost (2015), Adriana
Mielniczuk (2010), Juliana Teixeira (2015), Raquel Ritter Longhi (2014), entre outros, responder como
as sete características do webjornalismo mostram-se presentes no telejornalismo em apps. Algumas
características são intrínsecas a esses novos conteúdos e que são destrinchadas no livro “Webjornalismo
– 7 características que marcam a diferença” organizado por João Canavilhas (2014). Sete características
são analisadas: hipertextualidade, multimedialidade, interatividade, memória, instantaneidade, personalização e ubiquidade. Essas características podem ser encontradas na análise do funcionamento e da
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organização do app da Globo News e da RTP. Cada uma dessas características não se encontra de forma
isolada, mas interagindo entre si, com o objeto de estudo e dialogando com o espectador.

NOME: DIÓGENES

D’ARCE CARDOSO DE LUNA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Tecnoatores, social media e audiência: compreendendo papéis e
culturas profissionais distintas na dinâmica de trabalho em redações de jornais online
RESUMO: As relações de trabalho dentro de uma redação de jornal online envolvem a cooperação de
atores até então inexistentes e desnecessários para a execução das rotinas de produção de notícias. Uma
nova trama interativa de profissionais coopera para a execução do enunciado jornalístico online, seja
em sites web, em dispositivos móveis, em aplicações ou em páginas em redes sociais na internet. Dentre
estes profissionais, designers e programadores figuram como tecnoatores (Canavilhas, Luna, Satuf &
Torres, 2014), atuando ao lado dos jornalistas e dos social media para a construção de narrativas jornalísticas online. A nova dinâmica profissional dentro das redações justifica-se devido a fatores como a
união dos processos de construção de notícias com o meio digital, o surgimento de interfaces de comunicação online, as narrativas jornalísticas multimídia e interativas, o uso de bases de dados e softwares
específicos para construção do desenho de páginas de reportagens e de sua programação ao nível de
códigos e algoritmos informáticos. Deve-se evidenciar a audiência como um novo ator que, mesmo
não presente nas redações, influencia em decisões editoriais (MORETZSOHN, 2014; USHER, 2013;
BOCZKOWSKI, 2004), planejamento de conteúdos futuros (VU, 2014), estruturação de estratégias de
distribuição de conteúdo em redes sociais na internet e redistribuição de conteúdos (SINGER, 2014).
Como parte da pesquisa de doutoramento em curso, este artigo aborda as funções e papéis sociais de
cada um destes profissionais dentro de uma redação online. A investigação se desenvolve por meio
da observação direta em uma redação de um jornal online português, o Observador. A escolha justifica-se pelo facto de este ser um jornal nascido para o meio online e de estarem presentes, na redação
e, por vezes, em ambientes apartados dela, estes profissionais. O objetivo principal desta investigação
é compreender como estes profissionais integram-se e cooperam, mesmo cada profissão possuindo um
ethos próprio e se desenvolvendo como um grupo separado (Huges, 1963), fazendo surgir uma dinâmica peculiar de trabalho dentro de uma redação de um jornal online. Concorda-se que o corpus empírico deve ser alargado, todavia, para uma primeira aproximação, o caso peculiar em análise, associado a
revisão de literatura sobre o tema, parecem ser de grande ajuda na resposta à questão de investigação,
qual seja, qual o papel (BERGER & LUCKMANN, 1966) de cada um destes novos atores – tecnoatores
e social media – dentro da redação? Para já, pode-se apontar que a cultura profissional do jornalista e
sua comunidade de referência (TRAQUINA, 2002) ainda destacam-se como ponto central dentro da
redação. Os diversos atores ainda possuem certa dificuldade em se relacionar, possivelmente pela falta
de um repertório de conhecimento prévio de funções e papéis de cada profissional. Destaca-se, desta
maneira, a importância, para o momento, da compreensão destes papéis de cada profissional dentro da
redação, posto que o esforço coletivo presta-se, exclusivamente, a produção de notícias e ao serviço da
democracia nas sociedades contemporâneas.

_
NOME: EDUARDO

CAMPOS PELLANDA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Novas

telas para o Jornalismo: a linguagem dos dispositivos Wearables

RESUMO: A

diversificação da produção de wearables observada nos últimos meses indica que estas novas
telas formam um novo espaço para a comunicação digital. Sejam relógios inteligentes ou dispositivos
acoplados aos óculos, os aparelhos estão também conectados com outros dispositivos e com a Internet.
Ao observar os primeiros indícios do uso destes novos devices para o Jornalismo, é possível notar um
paralelo com o começo da mobilidade da comunicação. Em um primeiro momento, experiências observadas anteriormente nas produções voltadas para o acesso à Internet no desktop. Em um segundo
momento, surgiram práticas nativas da mobilidade, com o uso de linguagens de acordo com propriedades dos aparelhos. Estas evidências vieram de redes como Instagram, Foursquare e, posteriormente,
WhatsApp, Uber, Flipboard e Circa. Vetores da comunicação em movimento indicam como o consumo
de informações é realizado de forma intensa, porém fragmentada, durante o dia, além da valorização do
contexto geográfico como filtro do conteúdo. Há dois anos, o Ubilab, Laboratório de Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática da PUCRS, através de perspectiva formada pela visão de Marshall
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McLuhan, William Mitchell, Henry Jenkins e Nicholas Negroponte, começou a pesquisar os efeitos
dos wearables em busca de uma compreensão do seu papel no ecossistema da informação, se possuem
características semelhantes ou diversas dos smartphones ou tablets. Teríamos agora também o mesmo
padrão de transposição de linguagens para depois termos a inauguração de novas? Por quatro meses,
o Google Glass foi incorporado ao cotidiano para entender como poderia ser as suas características.
Neste dispositivo, o indivíduo pode tanto receber informações de forma continua, always-on, como
enviar fotos e vídeos para sites ou redes sociais. Na atual versão de desenvolvimento, é possível fazer
um Hangout e transmitir ao vivo o que usuário está vendo, pois a câmera esta posicionada na parte da
frente do aparelho. Como é uma peça que se “veste”, ele se incorpora ao sujeito de uma forma ainda
mais profunda que o aparelho celular. Além disso, o uso do smartwatch Pebble desde fevereiro de 2014
permite observar como as informações levadas ao pulso não apenas precisam de compressão maior para
informar apenas com um olhar para a tela, sem interromper outras atividades. Em sintonia com um
smartphone, ainda depende do outro aparelho para realizar boa parte do processamento e reproduzir
informações de maneira ágil. Se neste momento isto ocorre desta forma, é possível que isso ainda seja
alterado com uma futura independência entre eles no futuro. Através destes dois olhares, registrados
em estudos de caso, buscamos observar se existem indícios de uma linguagem própria destes aparelhos.
Além disso, a diferença entre tipos de wearables requer adaptações diferentes na informação? Desta
forma, compreender produção de informação através de uma comparação com as características atuais
da mobilidade permite indicar novos caminhos para o Jornalismo.

MODERAÇÃO: RENATO FERREIRA
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NOME: VITOR

TOMÉ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

caso “Ground Zero Mosque”: análise da cobertura jornalística da Agência Lusa e de quatro diários portugueses

RESUMO: Este artigo consiste na análise da cobertura jornalística do caso “Ground Zero Mosque” (2010),

isto é, da polémica em torno da construção de um centro islâmico em Nova Iorque, a dois quarteirões
do local onde estava o World Trade Center antes dos atentados de 11 de Setembro. Centrámo-nos na
cobertura feita pela Agência Lusa e por quatro diários portugueses (Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e Público) em Agosto e Setembro de 2010. Recolhemos 191 peças jornalísticas
e analisámo-las (data de publicação, género jornalístico, estrutura das peças, títulos, corpo da notícia,
fontes de informação). Os resultados mostram que: i) houve uma lente americana na cobertura jornalística por parte da Lusa e dos jornais; ii) o caso foi muito importante nos media portugueses, ao contrário
do referido por um estudo da ONU em 2011; iii) a Lusa teve uma influência diferente em cada um dos
quatro jornais, sendo o Público o que mais se afastou da Agência; iv) houve bons exemplos de jornalismo interpretativo, embora não em todos os órgãos de comunicação em estudo.

_
NOME: RENATO

FERREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Uma análise dos artigos de opinião nos jornais i, DN e
Público na campanha para as eleições europeias 2014

Propomos para este congresso apresentar os resultados finais e totais do nosso estudo de 3
jornais diários portugueses (i, DN e Público) que saíram para as bancas durante a campanha (12 a
23 de Maio) das eleições europeias 2014. Concretamente, o estudo incidirá sobre todos os artigos de
opinião presentes nos 36 jornais analisados. Através da análise dos artigos pretendemos responder a
questões como: que tipo de artigos de opinião encontramos? A opinião é minimamente pedagógica?
A negatividade predomina? Há uma grande discrepância entre o número de homens e mulheres a
escrever opinião? Qual a origem profissional mais abundante entre os comentadores? Partindo de um
método já utilizado por outros investigadores para estudar este objeto de estudo, esperamos contribuir
com estes dados novos para a reflexão sobre como podem ser (e como foram nesta amostra) os artigos
de opinião. Pretendemos ainda acrescentar à nossa comunicação, se tivermos tempo para isso, algumas
frases-chave saídas de um conjunto de 12 entrevistas que efectuámos a comentadores habituais dos
media portugueses. Com isto tentaremos introduzir novas ideias para o futuro da investigação nesta
área vindas dos protagonistas do comentário.
RESUMO:
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NOME: LURDES

MACEDO

Jornalismo de opinião sobre o acordo ortográfico da língua
portuguesa: da polémica à contra-informação

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A aplicação do acordo ortográfico em Portugal, que se deu em Maio de 2009, nunca foi um
tema consensual nos media nacionais. A partir dessa data, muitos foram os jornalistas e intelectuais que
continuaram a escrever segundo a norma antiga, fazendo questão de colocar uma nota sobre tal opção
no final dos seus textos. Ainda assim, foi no jornalismo de opinião que as vozes dissonantes em relação
ao acordo se fizeram ouvir de forma mais evidente, gerando uma polémica que conheceria o seu auge em
Maio de 2015, data a partir da qual a nova norma entrou definitivamente em vigor. Não tendo havido
uma campanha de informação sistemática e consistente acerca da transição para a nova norma – tarefa
que teria cabido às autoridades com a tutela da língua – foi através da polémica veiculada pelos media,
que a maioria dos portugueses foi formando a sua opinião e tomando a sua posição quanto ao acordo.
Este trabalho de investigação, que toma por base as ideias de Bordieu sobre o “poder simbólico” (1989)
e que se sustenta na análise de conteúdo de vários textos de opinião publicados entre 2012 e 2015,
demonstra que a polémica em torno do acordo ortográfico acabou por resultar em contra-informação
sobre o mesmo. Este fenómeno levou a que a maioria dos cidadãos se posicionasse contra o acordo e se
sentisse ainda mais confusa quanto ao novo modo de escrever em língua portuguesa.

_
NOME: ALCIANE

BACCIN, RAKEL DE CASTRO, FÁBIO GIACOMELLI E TÂMELA GRAFOLIN

A construção da narrativa do Jornal Expresso sobre a eleição
da Assembleia da República

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

As eleições legislativas para o Parlamento Nacional Português devem representar a manifestação material mais ampla e legítima do sufrágio, em que a opinião individual a respeito dos pretensos
representantes se soma aos interesses coletivos num processo de deliberação e participação política.
Nesse sentido, segundo Lei nº 14/79, de 16 de maio, Capítulo II, Artigo 14, os deputados eleitos à
Assembleia da República em Portugal, recebem votos específicos de seus respectivos círculos, os quais
coincidem com as áreas dos distritos administrativos, mas devem, em seus mandatos, representarem o
interesse de todo o país. Embora a data das eleições 2015 ainda não esteja marcada, as interações políticas em torno deste fato já começaram a ter visibilidade midiática. A narrativa jornalística toma um
fôlego maior não apenas pelos critérios de noticiabilidade que faz da política um valor notícia de interesse público, mas também porque a propaganda eleitoral, conforme o site oficial da Comissão Nacional
das Eleições, é possível de ser feita em qualquer tempo, independente do meio utilizado, mesmo fora
dos momentos de campanha. Ainda que haja exceção e que as limitações previstas na lei sinalizem para
a proibição do uso dos meios de publicidade comercial para fazer propaganda fora dos períodos legais
de campanha, a forma como a narrativa jornalística sobre política é construída e suas interações com os
leitores dos jornais podem sim representar um espaço de apelo ao voto. Nesse sentido, o objetivo deste
artigo é analisar como o Jornal Expresso constrói a narrativa das eleições da Assembleia da República,
a partir da interação com seus leitores. Para tanto, buscamos responder algumas questões que norteiam
a pesquisa, como: os canais de interação estão disponíveis, mas a interação se efetiva? Como acontece? E de que maneira os jornalistas interagem com os leitores? Os leitores participam da construção
da narrativa? A escolha do jornal Expresso se justifica por ser o impresso semanal do maior grupo de
comunicação social de Portugal – o Grupo Impresa, que possui uma estação de televisão, canais por
cabo, um extenso portfólio de revistas, além de operações na internet e na distribuição de publicações. Na internet, o site disponibiliza o Semanário (versão impressa), o Diário (versão só online), o
caderno Economia (impressa e online) e a Revista E (impressa e online), além das últimas notícias.
O site do jornal também disponibiliza espaços de interação com os leitores, como botões para comentários e de compartilhamento em redes sociais (Facebook, Twitter e Google+) e por e-mail. Segundo
dados divulgados pelo Grupo, referentes a 2011, o leitor do Expresso é maioria masculina (61,8%),
da classe B (31,8%), entre 35 e 54 anos (44%), com ensino médio ou superior e residente na região
da Grande Lisboa (36,1%). O jornal ainda interage com os leitores por meio da fanpage no Facebook,
perfis no Twitter e no LinkedIn e no Google+. Para atingirmos o objetivo proposto, faremos uma abordagem qualitativa/construtivista, utilizando o método de análise de conteúdo.
RESUMO:
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NOME: DENISE

CRISTINE PAIERO E ANDRÉ CIOLI TABORDA SANTORO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Jornalismo

-espetáculo”

e Terrorismo: O Estado Islâmico e as “imagens-

RESUMO: Um

homem acende uma tocha com fogo e a coloca no chão sobre um caminho de combustível
que chega até uma gaiola, onde um outro homem com roupas cor-de-laranja está preso, sem chance de
fugir. A chama atinge gaiola e engaiolado. Quando seu corpo é incendiado, uma música toca. Enquanto
o homem morre de forma dramática, entra em off uma narração. As câmeras estrategicamente posicionadas acompanham tudo e mostram detalhes do que acontece. A cena que parece ter saído de um
aterrorizante filme de ficção, infelizmente, aconteceu. Ela foi protagonizada pelo piloto jordaniano
Muath al-Kasaesbeh que caiu nas mãos do grupo terrorista Estado Islâmico e foi assassinado em janeiro
deste ano. As imagens descritas foram produzidas pelos próprios assassinos, que rapidamente as fizeram
circular pela Internet e, obviamente, cair nas mãos da imprensa mundial, que as repercutiram exaustivamente. O que eles queriam com isso e com as outras tantas imagens meticulosamente produzidas,
gravadas e editadas, como decapitações de jornalistas ocidentais e massacres de cristãos enfileirados à
beira de um rio? Obviamente o Estado Islâmico queria matar suas vítimas. Mas não era apenas isso:
eles queriam que essas mortes fossem publicizadas exatamente pela mídia dos que consideram inimigos.
Como sabemos, o EI, assim como outros grupos político-religiosos radicais, defende uma cultura completamente diferente da que eles querem atacar. Um mundo no qual o desenvolvimento da tecnologia e a
utilização de meios de comunicação de massa são condenáveis. No entanto, para ganhar força e entrar
nas casas dos seus inimigos eles utilizam as ferramentas que condenam: aprenderam a usar estratégias
da mídia espetáculo para propagar seus próprios interesses. Dessa forma, o Estado Islâmico fornece ao
jornalismo material espetacular, difícil de ser ignorado por TVs, jornais e sites noticiosos. Os atentados
nos EUA em 11 de setembro de 2001 evidenciaram uma tendência dos atos terroristas de nossa época:
o terror que visa à criação de grandes espetáculos midiáticos, montados para a produção de fatos geradores de notícias. Pode-se dizer que esses atentados só foram pensados dessa forma porque se apoiaram
no funcionamento das estruturas da mídia de massa. Partindo da hipótese de que a mídia – ainda que
involuntariamente – tem uma participação efetiva nas estratégias dos promotores de atos terroristas,
esta pesquisa tem por objetivo principal estudar as estratégias do terrorismo do século XXI e a participação da mídia como instrumento e disseminadora involuntária do terror. Para isso, investigamos
episódios terroristas recentes, provocados pelo Estado Islâmico, buscando compreender quais foram os
recursos utilizados em busca de visibilidade. Por outro lado, observamos como as notícias veiculadas
pela mídia massiva acabam se subordinando a essa lógica e à estratégia dos promotores de tais atos,
ajudando a alimentar o discurso posterior do terror e a sensação de ameaça. Em meio a esse cenário
temos o trabalho do jornalista que se vê diante de um paradoxo delicado: como veicular um material
que se enquadra na lógica de produção do jornalismo atual sem se tornar instrumento de propagação
de força para aquele que se quer combater?

PAINEL 14 – ANFITEATRO III – 14/11 . 9H30

NOME: BRUNO

MODERAÇÃO: ARIANE PAIVA

BERNARDO DE ARAÚJO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Estratégias Discursivas de Veja e Época na Construção da
Imagem de Joaquim Barbosa durante o Julgamento do Mensalão
RESUMO: Neste

estudo, nosso objetivo é identificar e analisar as estratégias discursivas das revistas Veja
e Época na construção da imagem do ministro relator da Ação Penal 470 – conhecida como processo do
Mensalão – Joaquim Barbosa, durante o julgamento do caso, ocorrido entre agosto e dezembro de 2012.
Para tal, partiremos do conceito de discurso de Fairclough, segundo o qual qualquer evento discursivo
é simultaneamente prática textual, discursiva e social. Com base nessa tríade, propomos uma reflexão
sobre a noção de discurso jornalístico, com ênfase no modo como o jornalismo constrói a imagem dos
atores sociais sobre os quais lança seu olhar interpretativo. A consciência da dimensão construída da
imagem desses agentes permite perspectivá-los como personagens, que se diferenciam das literárias
pelo vínculo com o real. Isso não significa, porém, que o jornalismo proceda a uma descrição totalizante dessas vozes: ao contrário, ao serem discursivizados, é como se os atores sociais abandonassem a
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dimensão ontológica que os caracteriza, para ganharem uma vida discursiva que os transforma, como
elucida Barthes, em “seres de papel”. Ancorados nessa problematização, analisamos um corpus constituído por duas edições de Veja e Época, nas quais houve evidente destaque a Joaquim Barbosa. Como
método, recorremos a categorias da Análise Crítica do Discurso, especialmente as formuladas por Fairclough: o significado das palavras, o uso de metáforas, a transitividade, o interdiscurso e os efeitos
político-ideológicos do discurso. Constatamos que ambas as publicações exploraram a trajetória de vida
do ator, enfatizando a origem humilde, a condição estigmatizada e a superação de limites. Aliado a
essas, outras estratégias discursivas criaram um efeito de heroicização que o transformou em herói do
julgamento.

_
NOME: RICARDO

COSTA E TELMO CRISÓSTOMO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Catalogação das fontes jornalísticas no jornalismo desportivo
– os casos de “A Bola” e de “O Jogo” em agosto de 2014

Ao longo dos anos, a imprensa desportiva especializada foi ganhando cada vez mais importância, mas continua a ser vista por muitos autores ainda como uma secção marginal do Jornalismo,
muitas vezes acusada de pouca investigação, muitos rumores transformados em notícia e pouco trabalho
de verificação das fontes. O período de mercado de transferências de Verão, entre 1 de julho e 31 de
agosto, é um período sensível, de intenso fluxo de informação e do surgimento de muitas «não notícias», que depois acabam por não se confirmar. É precisamente neste sentido que surge este trabalho:
pretende perceber que fontes são utilizadas e de que forma as fontes anónimas (traduzidas em «ao que
apurámos» ou «segundo informações recolhidas») têm peso na imprensa desportiva especializada.
RESUMO:

_
NOME: ORLANDO

CÉSAR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Restituir

mundo ao jornalismo e inventar uma teoria da prática

RESUMO: Reflectir

sobre o futuro do jornalismo implica encarar as duas principais perspectivas
que o habitam, uma das quais designarei como determinística e a outra como heurístico-cívica.
A primeira reduz o jornalismo a um papel instrumental na circulação da informação que é disponibilizada. A segunda toma-o na sua função originária de inscrever a acção social na esfera pública
e proporcionar os dados que facultem a determinação política dos cidadãos. O surgimento de cada
novo meio tem sido, recorrentemente, acompanhado por vozes que prenunciam a morte de meios
precedentes. A morte da imprensa tem sido predita inúmeras vezes. Actualmente é a própria morte
do jornalismo que se prenuncia. Há neste anúncio uma mudança qualitativa de atitude. Não se
trata apenas de enunciar uma hipótese darwinista, mas de impor uma perspectiva providencial
inspirada pelo mercado. Negar ao jornalismo a sua identidade distintiva como consequência da
evolução tecnológica, do avanço neo-liberal e de mudanças ocorridas nas organizações. A morte do
jornalismo – tal como é concebido enquanto fenómeno ideológico, cultural e político e enquanto
instrumento de cidadania – traduzir-se-ia num retrocesso cívico. A função desempenhada pelo
jornalismo encontra-se em situação de desvantagem face aos meios ao dispor e ao ascendente
adquirido pela propaganda. O jornalismo carece, por isso, que lhe seja restituído mundo. Isto é,
reconstruir o seu papel na acção social e na interpretação dos fenómenos da vida. Importa determinar o que é o jornalismo, qual a sua função e qual o contributo que confere à sociedade. Uma
tarefa controversa e complexa, mas que pode ser esclarecida pela observação do núcleo central de
fundamentos que o estruturaram ao longo de 150 anos de existência. O estudo sobre a dimensão
cognitiva da produção jornalística, a investigação dos modelos de comunicação e política e o
conhecimento empírico de rotinas e práticas consubstanciam um ponto de partida para uma análise
reflexiva que envolva a profissão e a academia. Há quase cem anos Walter Lippmann preconizava
que os jornalistas adquirissem mais “espírito científico”. Até ao presente vários autores pronunciaram-se sobre as deduções teóricas e testes empíricos a que os jornalistas procedem no exercício
da sua actividade e sobre a necessidade de formular um corpo de conhecimento que sistematize
a experiência e práticas jornalísticas. Num tempo em que se vaticina a diluição do jornalismo na
amálgama de produtores de informação ou de conteúdos, requer que se proceda à invenção de uma
teoria da prática que lhe restitua a distinção que lhe é específica e a legitimidade que o qualifique.
O verbo inventar é aqui tomado na sua expressão heurística e a acção que induz visa atribuir
dimensão teórica às práticas do jornalismo.
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NOME: ARIANE

PAIVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Moderando

e contributos

comunidades de leitores: Desafios, boas práticas

RESUMO: A rotina dos leitores tem se tornado um complemento essencial para a rotina do jornalismo,
através das plataformas web. Sendo um dos mais populares meios de interação e participação dos
leitores, as sessões de comentários nos jornais on-line geram provocações e contributos para os modos
de se fazer a notícia. Leitores de jornais acreditam que têm o direito de contribuir para o debate público
sobre temas de relevância coletiva em seus jornais de preferência, e assim, podem exigir em troca um
melhor jornalismo.
A participação dos leitores em comentários nos websites e nas páginas dos seus jornais favoritos nas
redes sociais promove uma rotina interativa; entretanto, marcada por desafios para o trabalho de moderação. A atuação dos jornalistas moderadores de comunidades de leitores dá-se em torno das práticas
de interação e participação sobre as notícias. Por um lado, surge a construção de um espaço de debate
público mais propício ao diálogo, superando o ambiente de monólogo baseado no anterior modelo
broadcasting em modo one way, e promovendo agora uma comunicação de muitos para muitos. Por
um outro lado, emergem desafios em torno da qualidade do debate público que vem sendo construído
nesses espaços.
Em jornais do Brasil e de Portugal, a experiência dos moderadores e leitores baseia-se em como as
opiniões do público estão afetando, de algum modo, as notícias, acrescentando informações, pontos
de vista relevantes e esclarecendo questões que, por vezes, alertam os jornalistas sobre aspectos não
contemplados em suas narrativas. Jornalistas falam sobre como e quando as opiniões dos leitores
alargam a qualidade da cobertura jornalística, fornecendo novos ângulos e fontes, ampliando o leque de
informações sobre um mesmo acontecimento e inspirando novas histórias.
Porém, nesse aparente mundo de flores, há muitos e incômodos espinhos. Num mesmo ambiente online
convive o comportamento irracional, marcado por insultos e informações completamente irrelevantes a
esse processo. Entender porque os comentários são como são e como, na prática, serão utilizados pelo
jornalismo compõem a base da ação dos moderadores de comunidades de leitores on-line, que têm a
missão de criar um sistema e um método que sejam capazes de garantir a estabilidade de um espaço
público de livre expressão, ao mesmo tempo, garantir um debate democrático civil e construtivo, que
seja criativo e útil a todos e às notícias. Em entrevistas realizadas sobre o trabalho diário de jornalistas
editores e moderadores de comunidades de leitores de jornais on-line, foi possível identificar alguns
desses relevantes desafios, bem como as principais tendências, potencialidades e oportunidades criadas
para o surgimento de boas práticas nessa participação.

_
NOME: SOFIA

GOMES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Legionella:

Houve prevenção na mediatização do surto?

RESUMO: Em

novembro de 2014, uma doença destacou-se na imprensa portuguesa: a Legionella. Apesar
de uma gravidade incontestada, o facto é que a cobertura mediática não se prolongou muito no tempo,
nem foi alvo de grande debate público. Nesta comunicação, procuramos explicar como é que esse
trabalho se desenvolveu na imprensa portuguesa, analisando de modo particular o enfoque que houve
para a prevenção. Incidindo a nossa análise num período entre novembro e dezembro de 2014, que totalizou 79 artigos noticiosos sobre Legionella, reparámos que a cobertura mediática se fez com recurso a
um número assinalável de fontes de informação (267 fontes), registando-se uma supremacia de fontes
oficiais, o que é habitual neste tipo de casos. Não tão comum foi a grande visibilidade do cidadão
comum nos artigos publicados e é esse elemento que também procuraremos explicar. Este trabalho
permite-nos, portanto, perceber como os jornais trataram o último surto de Legionella que ocorreu em
Portugal e constatar que a prevenção não foi uma prioridade absoluta, embora os jornalistas tivessem
feito um enorme esforço por desenvolver nos seus textos uma assinalável pedagogia para que os leitores
percebessem o que estava em causa. O estudo aqui desenvolvido enquadra-se na temática do projeto
de doutoramento “Comunicação e Saúde: Jornalismo preventivo e fontes de informação” (SFRH/
BD/89792/ 2012), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e a decorrer no Centros de
Estudos de Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho.
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NOME: WILSON

E

C O M U N I C A Ç Ã O
MODERAÇÃO: IVONE FERREIRA

PEREIRA DOURADO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Modelos

de comunicação ultrassignificada: a publicidade dos
modelos de corpos ‘ideais’ contemporâneos
RESUMO: O objetivo desse artigo é demonstrar um modelo de concepção de produto midiático por meio
de novos processos interpretativos de comunicação e consumo, bem como de conceito de imagens e
formatos apresentados pela publicidade contemporânea. O modelo aqui verificado analisa a produção
de um segmento de mercado em mídia impressa que retrata o conceito de homem contemporâneo considerado ‘ideal’, constituído por modelos de corpos segmentados e por corpos-mídia, tendo como suporte
o estudo da linguagem semiótica psicanalítica sintética que, atualmente, é um campo de estudos desenvolvido na PUCSP coordenado pelos professores e pesquisadores Maria Lucia Santaella e Oscar Angel
Cesarotto, no programa de pós graduação em semiótica psicanalítica. Para exemplificar os modelos de
comunicação catalisadores, que estão transformando comportamentos sociais por meio de um sistema
ultrassignificado, serão utilizadas campanhas publicitárias veiculadas nas revistas Men’s Health,
GQ, Vogue e Love Inc, que instalam conceitos de satisfação e felicidade ao mitificar o corpo como
mercadoria imaginária e enquanto linguagem integrante e significante do sistema midiático. Investiga-se, portanto, um dilema contemporâneo instalado por esse sistema de comunicação para que um ideal
seja atingido a partir da desconstrução histórica das formas do corpo, naturalizando-o culturalmente e
implantando o disfarce de uma realidade. As bases teóricas que sustentam as hipóteses do estudo são
o pensamento freudiano presente no ensaio On Narcissism: an Introduction e o Estádio do espelho de
Lacan, bem como estudos sobre comunicação, consumo e mídia enquanto produtora de significados e
comportamentos. A análise do corpus está baseada nas estratégias da mídia que visam a uma segunda
significação, a ampliação de um sistema primeiro, transformando o sentido em forma. Palavras-chave:
Comunicação, Corpo, Mídia, Mito, Publicidade, Semiótica Psicanalítica

NOME: SARA

PESTANA E ANA DUARTE MELO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

para um modelo

Avaliação e Critérios da Eficácia Publicitária: contributos

RESUMO: A eficácia em publicidade constituiu desde sempre uma preocupação, o princípio que norteia
todo o esforço comunicacional estratégico, com o foco no cumprimento dos objectivos traçados. No
entanto, nos últimos anos, devido aos constrangimentos económicos evidenciados pelos tempos de
crise, por um lado, e à mudança paradigmática que os novos media e os novos usos dos media têm vindo
a incorporar no quotidiano dos consumidores, por outro lado, a eficácia parece ter ganho uma maior
valorização por parte da indústria publicitária. Esta valorização ganha corpo numa cada vez maior relevância do processo de avaliação das campanhas, e no surgimento, por exemplo, dos prémios de eficácia,
complementando os prémios de criatividade que tradicionalmente norteavam a avaliação meritória do
trabalho publicitário, quer a nível nacional, quer a nível internacional (Effies, Prémios Eficácia). Se a
definição de eficácia à posteriori pode parecer relativamente pacífica, como define o slogan dos Global
Effies – “Ideas that work” – determinar quais os ingredientes da receita ganhadora, quais os critérios
que contribuem para o sucesso comunicacional, não será tão consensual, “(...) dada a multiplicidade de
fatores e variáveis que intervêm no processo de produção, difusão e receção da mensagem publicitária,
assim como o contexto económico, social, mediático e comunicacional” em que está inserida (Pina,
2006: 2). Na verdade, se em termos de gestão organizacional e empresarial, a eficácia é abertamente
valorizada, e profundamente estudada na academia, no universo da publicidade ela parece associada
a factores menos óbvios e a própria prática da indústria publicitária não é clara nem unívoca quando
questionada sobre mecanismos e sistemas de avaliação da eficácia. O mesmo se passa na valorização
dos estudos académicos sobre a eficácia publicitária que parecem ser exploratórios e raros, não atraindo
a atenção da ciência. O que nos propomos fazer neste trabalho é exatamente debruçarmo-nos sobre a
forma como o conceito de eficácia é percebido e assumido na publicidade – para tal aprofundaremos
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a definição ou definições do conceito de eficácia aplicado à publicidade, distinguindo-o, por exemplo,
do conceito de eficiência – e como a eficácia dita, ou não, práticas e processos na atividade publicitária, criando uma agenda própria ou tornando-se um valor dominante, nomeadamente em determinadas áreas da atividade publicitária como é o caso do planeamento. Com base em estudos de caso,
passaremos em revista alguns dos critérios utilizados para avaliar a eficácia publicitária e, analisando a
sua prevalência em diferentes modos de avaliação de eficácia publicitária, tentaremos estabelecer uma
matriz estrutural que possa dar pistas sobre este factor tão preponderante na avaliação da comunicação
publicitária e da competência profissional das próprias agências.

_
NOME: EDUARDO

ZILLES BORBA, MARCELO ZUFFO E FRANCISCO MESQUITA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Realidade Virtual Imersiva: fundamentos, características e
perspectivas de aplicação na comunicação publicitária
RESUMO: Na atualidade é presenciado um grande interesse da comunidade científica e do mercado
corporativo no desenvolvimento de aplicativos de realidade virtual imersiva baseados em equipamentos
de head-mounted display (HMD) – Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google 3D Cardboard, Sony
Morpheus, entre outros. Seja para realizar treinamentos complexos ou perigosos de serem conduzidos
no mundo real ou, simplesmente, para promover produtos com potenciais consumidores através de
experiências virtuais que simulam o contexto físico, estes mecanismos de interação homem-máquina
são responsáveis por fundirem espaços reais e virtuais. Isto porque, são instrumentos de imersão que
estimulam a sensação de presença do corpo orgânico (o utilizador) no cenário sintético (a simulação
tecnológica) e, por consequência, produzem uma nova percepção de corpo, de espaço e, até mesmo,
da realidade em que se está inserido. Ou seja, o utilizar sente que habita um espaço híbrido situado
entre a verdade e a mentira, entre o original e a cópia ou, ainda, entre o atômico e o binário. Diante da
variedade de aplicações da realidade virtual junto à sociedade da informação, este trabalho discute o seu
uso na composição de mensagens publicitárias veiculadas em aparelhos imersivos. Assim, mais do que
explicar os fundamentos da comunicação mediada por HMDs (Kerkchove, 1995; Pausch et al. 1997;
Lévy, 1999; Slater et al. 2001; Burdea, 2003; Bowman e McMahan, 2007; Zuffo et al. 2012; Zilles
Borba, 2014), o artigo debate as práticas do mercado publicitário neste campo emergente da comunicação digital com base em impressões extraídas de observações exploratórias a campanhas publicitárias.
Basicamente, os autores se colocam na posição do utilizador para recolher dados sobre a experiência
virtual que auxiliam a compreender as ações de comunicação e marketing das marcas em ambientes
totalmente imersivos.

MODERAÇÃO: FRANCISCO MESQUITA
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NOME: BRUNA

SEIBERT MOTTA E LEANDRO LEONARDO BATISTA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Prossumo

midor da era digital

e a Sociedade em Rede: os novos hábitos do consu-

Tendo em vista as modificações impulsionadas pelas novas ferramentas midiáticas propiciadas pelo surgimento e expansão da internet, os estudos do Comportamento do Consumidor sofrem
diversas modificações nos últimos anos. Um dos aspectos mais relevantes, é a nova forma de consumir
que baseia-se na opinião de grupos de referência online, ou seja, pessoas desconhecidas que tem sua
opinião valorizada e endossada por outros consumidores igualmente desconhecidos. Este fenômeno,
ao qual o presente estudo denomina “prossumo”, é o objeto de estudo do artigo em questão como
síntese de o trabalho de mestrado da autora (MOTTA, 2014). Ao longo deste artigo, discutiremos
a necessidade de estudar o novo perfil do consumidor na era digital: como e porque o engajamento
em descrever suas experiências de compra vêm crescendo; o que motiva este novo consumidor a ser
um prossumidor; e como essa mudança de perfil está impactando o mercado. O uso do termo prossumidor deu-se pelo entendimento de que se trata de uma denominação que abrange diversos níveis
do consumidor enquanto – também – produtor de conteúdos diversos. Apesar da nomenclatura datar
RESUMO:
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os anos 80 (TOFFLER, 1980), a partir de levantamentos bibliográficos, foi possível fazer uma atualização do termo para a atualidade, sem perder sua essência e sua relevância, pelo contrário, agregando
novos significados e até mesmo realizando uma proposta de classificação por níveis de prossumerização.
O resultado deve-se à investigação através de observação não-participante, questionários e entrevista
em profundidade não-diretiva que demonstram que as formas de busca de referência mudaram, mas de
toda forma, os métodos antigos de busca (com os pares: família, amigos, colegas...) mantêm-se, apenas
modifica-se. Por ser uma pesquisa dotada de empirismo por ser um tema ainda desfalcado de bibliografia atualizada, esta pesquisa é de suma importância para difundir a necessidade de maior aprofundamento e difusão dos estudos do consumo diante às novas realidades que vivenciamos.

_
NOME: JOÃO

CARLOS ALVES AFONSO PIRES DA ARRUDA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Proposta

volvimento de websites

de uma framework de guia de estilos para o desen-

A presente investigação tem como objetivo desenvolver um modelo de Front-End Style
Guide (FESG) a ser utilizado por web designers e web developers aquando da criação de um website.
O modelo constitui uma framework de desenvolvimento, ou checklist, podendo ser adaptado de acordo
com as necessidades de cada projeto, ou público. As equipas responsáveis pela criação de um website
são cada vez mais pluridisciplinares, podendo trabalhar assincronamente em espaço-tempos distintos.
A ausência de um guia que identifique os principais aspetos a considerar na génese do website poderá
levar a perdas de tempo desnecessárias e ao surgimento de diferenças criativas que porão em causa o
bom relacionamento da equipa e a consistência da marca. Os manuais de estilo – também denominados por Manuais de Identidade corporativa, ou Manuais de Marca – são um instrumento comum no
desenvolvimento de identidades visuais, criados para dar resposta a vários contextos e utilizados por
diversas profissões. Os FESG – também denominados por Pattern Libraries, ou Style Tiles – , apesar
de partilharem muitos dos seus atributos e objetivos ainda não são uma prática comum. Desenvolvidos
na web e para a web, surgem como uma ferramenta que visa agilizar a realização de projetos, poupar
tempo, sincronizar o trabalho de equipas e melhorar a sua comunicação, apresentando exemplos acerca
da utilização de elementos de código e design com vista a manter a coerência da marca. Partiu-se de
uma metodologia de Investigação de Desenvolvimento para fazer a análise da literatura existente sobre
manuais de estilo e construir uma grelha de observação e análise dos manuais existentes. Uma vez
identificados, procedeu-se à análise documental de Web Style Guides indicados por blogs e websites
de referência como sendo alguns dos melhores exemplos atuais. Estes abrangem diversas áreas de atividade/profissões, desde a educação, turismo, marketing, entretenimento, entre outros. A partir da análise
foram identificados e categorizados os elementos utilizados com maior frequência na generalidade dos
Style Guides, integrando-as no modelo de FESG. Foi posteriormente realizado um Focus Group com
5 web designers e developers a trabalhar nas áreas de telecomunicações, desenvolvimento de software,
visualização de dados, imprensa, analisando o modelo no contexto da prática do grupo e aplicando
o modelo a um projeto existente – a comunidade online miOne – de forma a obter feedback sobre a
utilização da ferramenta. O website do modelo apresenta indicações simples e claras sobre cada um dos
elementos de forma a que possa ser compreendido e utilizado por pessoas de diversas áreas. Pretende-se
que o modelo continue a ser desenvolvido e afinado no futuro, à medida da evolução dos interfaces
e tecnologias web. Esta investigação contribui para as áreas de conhecimento do Design, Marketing e
Ciências e Tecnologias da Comunicação na medida em que o modelo desenvolvido serve como ponte
de comunicação entre as diferentes áreas de conhecimento aproximando-as através das referências da
literatura. Por outro lado, contribui para a agilização do desenvolvimento de produtos e serviços, a ser
aplicado em projetos, ou servindo de base para investigações futuras.
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NOME: HERLANDER

ELIAS E RITA SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Comunicação

e Académicos na UBI e na Covilhã

Estratégica em APPlicação Orientando Turistas

RESUMO: Com

base na pesquisa realizada a estudantes da Universidade da Beira Interior, na Covilhã,
detetamos um problema no acesso a informação de ofertas turísticas disponíveis na região. Com o
conhecimento adquirido em Comunicação Estratégica, surgiu a hipótese de propor uma interface para
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mobile media (smartphone) com vista à orientação de pessoas com uma App. Propõe-se solucionar a
desorientação do público, composto por alunos, académicos e turistas, através dos meios digitais aos
quais o público-alvo mais recorre na atualidade. O objetivo final é que a aplicação reúna conteúdos
informativos e utilitários relativos à oferta turística da região, por atualização de dados. Desta forma, o
turismo de experiência – que se encontra em ascensão – estará simultaneamente a ser promovido.

NOME: PAULA

ARRISCADO E ROSA MARIA SOBREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Impacto do trabalho jornalístico nas estratégias de gestão
da marca: Análise de caso em três marcas do sector automóvel”

Num contexto, ainda, saturado de anúncios direcionados para recetores com características
de passividade, importa analisar o impacto e importância de outras manifestações da marca menos
“lúdicas” e de natureza mais informativa.
A perda de eficácia por parte da publicidade tradicional veio dar força à informação jornalística, considerada mais credível, ao mesmo tempo que existem estudos que confirmam que os consumidores demonstram maior intenção de comprar determinados bens e marcas depois de verem os seus atributos e
benefícios plasmados nas notícias (Morais, 2011; Cole & Greer, 2013) . Tendo por base esta assunção,
cabe aos gestores das marcas elaborar mensagens que correspondam aos interesses de informar dos
jornalistas. Através do trabalho de assessoria mediática as marcas propõem-se conquistar ou manter
“quota de espaço” nos media e contribuir para a realidade noticiosa, ao mesmo tempo que potenciam o
conhecimento e a diferenciação das marcas e respetivos produtos.
Deste modo, o presente trabalho pretende refletir de que forma as notícias, decorrentes da atividade de
assessoria mediática, podem contribuir para o processo de gestão, ativação e diferenciação das marcas,
através da análise de caso no sector automóvel. O estudo propõe-se, assim, analisar notícias publicadas
sobre 3 automóveis de três marcas distintas que partilham instalações industriais e componentes automóveis e perceber até que ponto as notícias construídas a partir das fontes de informação provenientes
dessas marcas nos ajudam a evidenciar, ou não, que os media contribuem para a ativação e diferenciação
dos atributos/benefícios de produtos e marcas.
A apresentação e interpretação dos resultados terão, por um lado, o intuito de perceber de que forma
as estratégias de gestão de marca e a narrativa jornalista se “casam”, pois acreditamos que é importante
compreender como os jornalistas, através das notícias que produzem, incorporam o discurso proveniente das marcas, e, por outro, orientam-se para questões de carácter pragmático e empresarial, pelo
facto de procuramos respostas para as “inquietações” quotidianas relacionadas com o papel e o impacto
da assessoria mediática na gestão das marcas.
Do ponto de vista metodológico, análise incidirá sobre notícias da imprensa escrita, com recurso ao
método de identificação de “palavras-chave” e de “unidades de texto”, fazendo comparação entre meios
de comunicação social e entre as narrativas sobre os produtos das 3 marcas.
Os resultados serão discutidos à luz da literatura proveniente da gestão da marca, comunicação integrada de marketing e assessoria mediática.
RESUMO:
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NOME: CHRISTIANE

MONTEIRO MACHADO E FILIPE BORDINHÃO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Place

branding: (re) construindo valores de uma cidade

RESUMO: A comunicação de marcas é capaz não apenas de construir valor e gerar preferência por
produtos, mas também pode ter um importante papel social. Se aplicada aliada às técnicas de place
branding, com o propósito de estabelecer uma personalidade de marca para uma cidade, ela é capaz de
resgatar a identidade de toda uma população e estimular negócios que tragam progresso, como apontam
Moilanen e Rainisto (2009). Este texto discute o papel social do place branding, apresentando o case
de Adrianópolis. A cidade, localizada a 120 km de Curitiba, capital do estado do Paraná (sul do Brasil),
tem 6,3 mil habitantes e apresenta carências em todas as áreas e um dos piores índices de desenvolvimento humano do Estado. Sua história teve tempos prósperos nas décadas de 1980 e 1990, época do
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funcionamento de uma indústria de exploração de chumbo. Quando a empresa fechou, a população
diminuiu, o progresso deu lugar à estagnação e um desastre ambiental trouxe, além dos problemas de
contaminação do rio e dos moradores, um grave problema de baixa autoestima entre os que lá permaneceram. Desde 2014, a Universidade Positivo (UP), de Curitiba, por meio de seu Laboratório de
Cidades da Escola de Comunicação e Negócios, adotou Adrianópolis para uma série de projetos e vem
oferecendo diversos serviços para melhorar a qualidade de vida da população e preparar a cidade para
os investimentos e as novas indústrias cimenteiras que, em breve, serão instaladas na cidade. A partir
desse cenário, o olhar da comunicação para a cidade enquanto marca é importante para que todas as
iniciativas oferecidas pela Universidade não se percam e não se fragmentem. Nos primeiros contatos
com a população local, ficou claro que, além da baixa renda, da falta de oportunidades culturais e dos
problemas de infraestrutura da cidade, não há entre os moradores uma sensação de pertencer a Adrianópolis – nem mesmo entre os que nasceram lá. Sendo assim, a aplicação dos conceitos de place branding,
segundo Collet (2014), promove “coesão social”, ao mesmo tempo refletindo e inspirando a unidade
entre a população. A marca vem criar, para essas pessoas, a imagem da cidade que se pretende construir, assim como atrair novos moradores e empresas, como discutido por Moilanen e Rainisto (2009).
Transformar-se em marca não é privilégio das grandes cidades – apesar de os primeiros e mais memoráveis exemplos serem de metrópoles, como a campanha “I (coração) New York”. Collet (2014) aponta
que cidades pequenas também têm potencial para se transformarem em marcas, criando vínculos mais
fortes com sua população e despertando o interesse de investidores e turistas. Para isso, afirmam Stigel
e Frimann (2006), é necessário que a imagem da marca a ser criada tenha valores construídos a partir
da vivência dos moradores, tornando assim a comunicação mais verdadeira. Dessa forma, este trabalho
discute a construção de uma marca, por meio da aplicação das noções de place branding, que represente
a cidade de Adrianópolis e, mais do que isso, seja capaz de engajar e resgatar os valores de pertencimento e orgulho da população local.

_
NOME: JUAREZ

GUIMARÃES DIAS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

amor venceu a ambição: estratégias de publicidade da Rede
Globo de Televisão para o recall de espectadores da telenovela “Babilônia”

RESUMO: O trabalho propõe analisar as estratégias de Publicidade e Propaganda promovidas pela Rede
Globo de Televisão para o recall de espectadores da telenovela “Babilônia”. Com uma proposta forte e
ousada, a novela de Gilberto Braga, João Ximenes Braga e Ricardo Linhares apresentou inicialmente o
beijo na boca de um casal octogenário de lésbicas, uma mulher madura ninfomaníaca e inescrupulosa
e sua amiga fria e obcecada por vingança, um corruptor de jovens prostitutas, cenas de violência, sexo
casual, chantagem e traição e uma mocinha exageradamente ética. O principal produto cultural do
horário nobre global, que alcançou grande repercussão nas redes sociais, por outro lado sofreu forte
rejeição de grande parte da audiência televisiva do horário das 21h, o que levou a emissora a alterar suas
principais tramas narrativas e comunicá-las ao público através de uma intensa campanha publicitária.
Tomaremos o procedimento de recall (do inglês “chamar de volta”), usualmente utilizado pelas indústrias para a devolução dos consumidores de produtos “com defeito de fábrica” e sua substituição, como
conceito operador para pensar a ação da TV Globo sobre seu carro-chefe na tentativa de reconquistar
sua audiência. Cruzando referências do campo da Publicidade e Propaganda para pensar a telenovela
como produto cultural massivo e estudos da narrativa, buscaremos analisar as etapas pelas quais vem
passando a divulgação de “Babilônia”, pois se trata de uma obra aberta em desenvolvimento, desde a
campanha de lançamento, o feedback dos telespectadores, a repercussão junto à opinião pública até
a campanha de recall, que parece devolver essa novela ao seu gênero mais tradicional e fundador, o
folhetim melodramático, onde o “amor vence a ambição”.

_
NOME: JOSÉ

GABRIEL ANDRADE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

nativa a publicidade

Comunicação Estratégica de Marketing Digital como alter-

O trabalho das empresas e dos profissionais de Comunicação Publicitária gerando anúncios
publicitários, criando marcas, logotipos, embalagens, folhetos, slogans e jingles etc. parece assumir
a importância fundamental na condução dos negócios de qualquer empresa em seu contexto mercadológico e de acordo com as demandas contemporâneas. É percetível que o chapéu da comunicação
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empresarial, organizacional ou corporativa, abrange para além da publicidade também o trabalho das
relações públicas e suas atividades tais como comunicados de imprensa, jornais e boletins informativos internos, planeamento e realização de atividades de Relações Públicas: administrar sistemas de
informação interno e externo e do marketing. Assim sendo, em Portugal e no Brasil, apesar da importância teórica, na prática ainda não vemos investimentos substanciais em atividades de Comunicação,
com exceção da Publicidade, que hoje é premiada com a quase totalidade da verba que as empresas
destinam para se comunicar. O quadro acima exposto é ocasionado não apenas pela insensibilidade do
empresariado em relação às possibilidades diversas de Comunicação mas também pela incapacidade dos
profissionais de Comunicação de se comunicarem adequadamente com os empresários. Nesse mesmo
momento encontramos uma alteração no envio e receção das mensagens das organizações. Agora o
modelo de comunicação vai para além dos tradicionais meios de comunicação de massa. O modelo de
comunicação passa também por comunicar nos media sociais digitais. Esse modelo necessita, obrigatoriamente, de ações de comunicação para além da publicidade. A proposta dessa comunicação é apresentar uma Comunicação Estratégica de Marketing com uma forte componente digital em alternativa
aos trabalhos exclusivo da publicidade. Questionamos a Comunicação Estratégica de Marketing Digital
entre dez agências de comunicação e publicidade (cinco no Brasil e cinco em Portugal) sobre o trabalho
de comunicação publicitaria em consonância com a Comunicação Estratégica de Marketing Digital.
Para tratar esta questão propomos, apresentar o modelo de Comunicação Estratégica de Marketing
Digital, apresentar os resultados da aplicação de um questionário sobre a separação de publicidade,
relações públicas e marketing nos media sociais digitais e comparar os trabalhos feitos entre Portugal e
o Brasil. A conclusão permitirá avaliar a proposta de um modelo de comunicação com uma forte componente em comunicação digital.

_
NOME: HELENA

PIRES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Os

discussão de casos.

novos pets do espaço doméstico. Tecnologia e publicidade,

RESUMO: É

hoje indiscutível a importância e o papel das novas tecnologias no nosso quotidiano. Inicialmente entendidos enquanto ferramentas de trabalho, os dispositivos tecnológicos passaram a assumir
um papel cada vez mais relevante no âmbito da esfera pessoal e mesmo íntima. A expressão “homem-máquina” deixou de servir para descrever a experiência tecnológica contemporânea, no quadro da qual
se impõe problematizar o estatuto ontológico do humano. Termos tais como “second self ” (Turkle,
2005), “pós-humano” (Hayles, 1999) ou cyborg (Haraway, 1985) são usados para designar uma nova
ligação com as tecnologias. A par dos animais de estimação (pets), os dispositivos tecnológicos têm
actualmente um lugar preponderante no espaço doméstico. É objectivo desta comunicação identificar
casos da publicidade – veiculados nos mais diversos media – que permitam discutir o modo como, no
nosso imaginário, a tecnologia se vai tornando, irremediavelmente, uma parceira íntima no nosso dia-a-dia e, em particular, no contexto do espaço indoors. Pretendemos operacionalizar este objectivo através
da análise de anúncios publicitários seleccionados, tendo em vista a identificação, quer da reprodução
de padrões, quer de novas cartografias relacionais, no que à coabitação com as tecnologias, no espaço
doméstico, diz respeito.

_
NOME: LUISA

MAGALHÃES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Dumb

ways to die: impacto e carácter lúdico e transformativo
de uma campanha de prevenção ferroviária

A campanha de prevenção de acidentes ferroviários intitulada Dumb ways to die foi desenhada e produzida pela McCann Melbourne, Australia, com o objectivo de reduzir a sinistralidade na
rede do metro. O seu sucesso efectivo foi meteórico e o seu impacto ao nível dos social media continua
a crescer, com as actualizações e novas versões dos jogos e filmes realizados entre 2011 e 2015. Com
o objectivo de atingir um target tendencialmente considerado difícil, esta campanha cedo demonstrou
a sua eficácia, reduzindo em cerca de 30% os acidentes ferroviários, entre os períodos estudados, de
Nov. 2011-Jan. 2012 e Nov. 2012 – Jan. 2013. Como efeito colateral da campanha regista-se a adesão
massiva do público mais jovem, através do acesso aos vídeos e jogos online, apps, tablets, etc., em vários
países Europeus, como a Bélgica, Inglaterra, Portugal, Espanha e França. Até Março de 2015 as visualizações do vídeo alcançaram os 100 milhões de ocorrências na Europa. O triunfo no Festival de Cannes
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2013 veio a consolidar o impacto mediático da campanha, para além do impacto de redução efectiva na
sinistralidade ferroviária. A questão colocada neste trabalho prende-se com a percepção das características do apelo organizado tanto nos vídeos como nos jogos / apps / online. Questionamos a definição do
apelo lúdico, sua caracterização e impacto estratégico junto de um público jovem, selecionado, numa
primeira abordagem exploratória, entre jovens alunos do 2º ciclo do ensino básico, em EB 2/3 públicas
e privadas. Para tratar esta questão propomos, em primeiro lugar, a análise semiótica do vídeo lançado
em Nov. 2014 e sua actualização em Abril 2015. Em segundo lugar apresentaremos os resultados da
aplicação de um questionário pós-visualização. A conclusão permitirá avaliar a proposta lúdica realizada a par com a proposta de prevenção de sinistralidade e, consequentemente, de educação pelo jogo
que os social media oferecem na actualidade. Serão utilizados os instrumentos teóricos decorrentes da
Teoria dos Media / Efeitos desenvolvidos a partir dos trabalhos de McQuail, em concatenação com os
instrumentos paralelos de análise de imagem baseada nas propostas relativas à metáfora conceptual
desenvolvida por Lakoff & Johnson e aplicadas à realidade ferroviária / quotidiana sobre a qual o jogo
/ campanha opera. Deste modo se realizará uma proposta de interpretação da campanha Dumb ways
to die enquanto causa e efeito para operações e comportamentos de carácter lúdico e simultaneamente
info-educativo com impacto social comprovado.

MODERAÇÃO: HELENA PIRES

PAINEL 4 – ANFITEATRO V – 14/11 . 9H30

NOME: CHRISTINE

TREVIDIC

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

poder do Product Placement

RESUMO: O product placement não é novidade. Foi a partir de “E.T. O Extraterrestre”, que a prática publici-

tária comummente conhecida como product placement passou a estar na consciência pública. Neste filme,
existe uma cena em que E.T. tem consigo um pacote de Reese Pieces. O filme foi um sucesso de bilheteira
e as vendas de Reese Pieces aumentaram dramaticamente, facto que despertou aquela indústria para as
técnicas de product placement. A definição de product placement vai desde uma definição mais alargada
que se refere ao product placement como a inclusão de uma marca num guião televisivo ou de cinema, até
a uma definição mais restrita que classifica esta técnica como uma incorporação intencional de uma marca
num meio de entretenimento. É a partir da definição de product placement enquanto técnica de introdução de produtos ou serviços em filmes ou programas de televisão, com vista a influenciar favoravelmente
as crenças e os comportamentos das audiências, que este artigo se foca, relacionando a capacidade influenciadora desta técnica com o processo de construção de boas perceções sobre as marcas, de boa reputação de
marca. Nas últimas décadas, o product placement tem-se tornado uma técnica de comunicação sofisticada.
Os produtos são colocados, incorporados e subtilmente integrados em cenas de filmes, canções, programas
de TV, livros e jogos. Esta abordagem subtil faz com que provavelmente se desenvolva uma conexão
emocional mais forte entre a audiência e a marca de produto ou serviço alvo de placement, quando comparada com as tradicionais técnicas colocação do produto. Atualmente, as estratégias publicitárias de product
placement já fazem parte do desenvolvimento criativo de campanhas de Comunicação multi-canal, com
objetivo de criar awareness de marca, aumentar as vendas e criar boa reputação. Assumindo que o comportamento de diferentes grupos de stakeholders em relação a uma marca tem impacto direto no seu sucesso, é
importante percebermos como é que podemos comunicar melhor com estes grupos, identificar sobre o que
devemos falar e através de que canais podemos fazê-lo. Neste contexto, a estratégia de product placement
pode dar um bom contributo na procura por um posicionamento diferenciador.

_
NOME: FRANCISCO

MESQUITA E EDUARDO ZILLES BORBA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

cartaz camaleónico – interactivo em Àlvaro de Campos e
Carlos Drummond de Andrade

RESUMO: Ao

longo da sua longa história, o cartaz tem acompanhado as transformações sociais, nas suas
diversas dimensões. Em termos tecnológicos, sócio-culturais e estéticos, referindo apenas os mais impor171

tantes, o cartaz tem sido um espelho capaz de reproduzir uma imagem definidora das sociedades que
reproduz. Essa tem sido, de facto, uma das suas importantes funções. Muito embora tenham decorrido
inúmeras transformações ao longo da sua já longa história, o cartaz continua ainda a ser um meio de
divulgação muito presente nas sociedades. Mesmo o advento das tecnologias digitais e a revolução que
provocaram a todos os níveis, particularmente nas duas últimas décadas, não ofuscaram o cartaz. Isto
aconteceu porque, uma vez mais, se soube adaptar às mudanças que se processaram, tal como aconteceu
noutros períodos da história. Em termos gerais, o cartaz impresso define-se como sendo um objecto
gráfico que transmite apenas uma só mensagem durante o seu ciclo de vida. Ou seja, os conteúdos que
transmite não sofrem quaisquer processo de alteração durante o período de exposição do respetivo
cartaz. Com este artigo, propomo-nos definir e apresentar um cartaz camaleónico, residindo aqui o
nosso principal objectivo. Contrariamente ao tradicional, este cartaz define-se como podendo transmitir várias mensagens, durante determinado período de tempo e mediante certas condições ambientais. Para a materialização do cartaz camaleónico – interactivo existiu o recurso a dois diferentes tipos
de pigmentos interactivos: termocromáticos e fotocromáticos. Como o próprio nome indica, o pigmento
termocromático reage à temperatura, enquanto que o pigmento fotocromático é sensibilizado através
dos raios ultra-violetas. Ambas as fontes necessárias para a sensibilização são artificias, dado que os
cartazes são para ambiente interior. Em termos de mensagem a transmitir, foram seleccionados vários
poemas de Álvaro de Campos e Carlos Drummond de Andrade, poemas estes que pensamos serem
representativos das suas obras. A utilização da tecnologia supra-citada permite que possamos conferir
novas conotações, através da plasticidade que os pigmentos microencapsulados permitem. Pegando nas
unidades elementares de cada poema (os caracteres, enquanto expressão elementar), propomos trabalhar graficamente vários elementos, entre os quais a tipografia, enquanto símbolos de mudança. Modificando, transformando, renovando e metamorfoseando propomos uma imagética visual do poema.
Trata-se, de alguma forma, da capacidade que esta tecnologia tem não de ultrapassar a intencionalidade
do “artista”, mas de surpreender o público-alvo, utilizando uma linguagem publicitária.

_
NOME: GREICY

MARIANNE LOPES GUIMARÃES CAHUANA VILLEGAS E EDUARDO ZILLES BORBA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Mercado

Publicitário no cenário da Cultura de Convergência

RESUMO: Neste artigo propomos abordar as configurações contemporâneas da produção publicitária
ancorada no cenário da cultura da convergência, na perspectiva de identificar alterações de práticas,
que sugerem um delineamento de uma nova fase da publicidade. Desta forma fazemos o seguinte
questionamento, como as agências de propaganda vêm alterando sua forma de trabalho, incorporando
uma comunicação mais dialógica e conectada com a sociedade em rede? Buscamos traçar os desafios da
comunicação publicitária nesse contexto e identificar oportunidades e estratégias correspondentes a ele.

_
NOME: PATRICIA

DIAS E INÊS TEIXEIRA-BOTELHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Publicidade

e Dispositivos Móveis

O telemóvel é, até agora, o meio de comunicação de generalização mais rápida. A taxa de
penetração mundial desta tecnologia ronda os 70%, e a substituição dos modelos mais simples por
smartphones está a avançar rapidamente. A par destes dispositivos, os acessos móveis à internet estão
também a aumentar, bem como a utilização de outros dispositivos móveis, como tablets, eReaders, e
os mais recentes relógios, entre outros. Os dispositivos móveis, smartphones e tablets em particular,
representam uma oportunidade incrível enquanto canais de marketing pois não há nenhum outro meio
de comunicação tão pessoal e próximo, a que o utilizador esteja exposto 24 horas por dia. Tornaram-se
veículos de um multitasking constante, acompanhando os utilizadores em todas as suas tarefas diárias,
ora auxiliando, ora representando uma dimensão alternativa de conectividade social ou de entretenimento. E têm a capacidade de envolver, mas também são eficazes em atrair a atenção dos utilizadores.
Por outro lado, os utilizadores deste tipo de dispositivo são ativos e participativos, estão habituados
a gerir as suas atividades e comunicações a partir de várias possibilidades de escolha, exigem rapidez
e personalização. Aproveitar estas oportunidades revela-se então um desafio para a publicidade, uma
vez que este tipo de utilizadores tende a ter uma atitude negativa relativamente à publicidade, e não
hesita em usar filtros e outras formas de a evitar, sempre que possível. Esta comunicação discute formas
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de repensar e reconfigurar modelos e ferramentas publicitários, de modo a aproveitar todo o potencial
destes dispositivos. Uma revisão da literatura sobre o tema, que engloba temas como branded content,
branded apps e advergames, é conjugada com um estudo empírico exploratório que procura identificar
novas tendências a partir de discussões em grupo com utilizadores de dispositivos móveis com idades
compreendidas entre os 18 e os 35 anos. As conclusões salientam que ainda há um longo caminho a
percorrer até que todo o potencial do marketing móvel possa ser aproveitado pelas marcas.

MODERAÇÃO: FRANCISCO MESQUITA

PAINEL 5 – SALA 1 – 14/11 . 9H30

NOME: SANDRA

OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Entretém-me e Lembrar-me-ei! O uso de Advergames como
estratégia publicitária para captar a nossa atenção.
RESUMO: O

presente trabalho perscruta como a publicidade usa o entretenimento para se aproximar do
seu consumidor. Não de uma forma lata, mas focada nas estratégias digitais que acontecem na internet,
nomeadamente na apropriação dos videojogos. O espaço digital abriu caminho para novas formas de
comunicar e o entretenimento surge naturalmente com ações publicitárias capazes de envolver emocionalmente indivíduos e marcas através de conteúdos interessantes, úteis e divertidos. A estratégia apoiada
e entretenimento poderá ser uma variável capaz de angariar e manter a atenção do consumidor. Assim,
evocamos a estratégia denominada Branded Entertainment, uma parceria entre conteúdo de entretenimento e marcas anunciantes, como um tipo de solução anti-zapping. E por conseguinte, abordaremos
os advergames como ferramenta de comunicação publicitária capazes de entreter e que procuram o
consumidor nos seus momentos mais lúdicos.

_
NOME: ARIOVALDO

FOLINO JUNIOR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O modus operandi das plataformas de relacionamento:
práticas de identidade e consumo em crianças usuárias no Brasil.
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa que tem como objeto as alterações de identidade e comporta-

mento de consumo de crianças que acessam plataformas ciberculturais de comunicação e relacionamento.
O recorte do corpus abrange perfis e avatares de usuários de 6 a 12 anos em ambientes de simulação,
especificamente o Club Penguin, o Dragon City e o City Ville. O objetivo da pesquisa é compreender
visibilidade mediática, considerando as transformações da identidade e do consumo infantil diante do
hiperespetáculo da dissolução do sujeito nas redes sociais. A principal problemática se traduz em três
questões: (a) como pensar os desdobramentos do eu da criança em seus avatares, com suas múltiplas
identidades nas plataformas de relacionamento; (b) como se articula o habitus de consumo infantil
nesse contexto; (c) há algum modelo de operação para captação destes usuário. A metodologia adotada
incluiu revisão bibliográfica e observação de comportamento em ambientes virtuais segundo a netnografia, com base na qual, mediante ingresso não invasivo nas plataformas citadas, procedeu-se ao levantamento exploratório de perfis e avatares. O quadro teórico de referência baseou-se no pós-modernismo
teórico (ANDERSON; BAUDRILLARD; HARVEY; LYOTARD) nas concepções sobre a cibercultura
(LEMOS; TRIVINHO) e em reflexões sobre a formação da identidade (BAUMAN; GIDDENS; HALL;
LIPOVETSKY; CHARLES). A pesquisa em seu transcurso verificou de fato os impactos e as fugacidades
das identidades das crianças, em busca de uma maior visibilidade mediática, como também, trouxe a
tona como é operacionalizado o modus operandi destas plataformas para estabelecer uma sedução ardilosa para o uso e o engendramento de um comportamento de consumo. Este trabalho é parte de minha
pesquisa de doutoramento realizada no Programa de Comunicação e Semiótica (COS) da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) – Brasil, que investiga a temática da comunicação virtual,
identidade e imaginário infantil na cibercultura.

_
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NOME: PAULA

ARRISCADO E ROSA SOBREIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: “Impacto do trabalho jornalístico nas estratégias de gestão
da marca: Análise de caso em três marcas do sector automóvel”

Num contexto, ainda, saturado de anúncios direcionados para recetores com características
de passividade, importa analisar o impacto e importância de outras manifestações da marca menos
“lúdicas” e de natureza mais informativa. A perda de eficácia por parte da publicidade tradicional veio
dar força à informação jornalística, considerada mais credível, ao mesmo tempo que existem estudos
que confirmam que os consumidores demonstram maior intenção de comprar determinados bens e
marcas depois de verem os seus atributos e benefícios plasmados nas notícias (Morais, 2011; Cole &
Greer, 2013) . Tendo por base esta assunção, cabe aos gestores das marcas elaborar mensagens que
correspondam aos interesses de informar dos jornalistas. Através do trabalho de assessoria mediática
as marcas propõem-se conquistar ou manter “quota de espaço” nos media e contribuir para a realidade
noticiosa, ao mesmo tempo que potenciam o conhecimento e a diferenciação das marcas e respetivos
produtos. Deste modo, o presente trabalho pretende refletir de que forma as notícias, decorrentes da
atividade de assessoria mediática, podem contribuir para o processo de gestão, ativação e diferenciação
das marcas, através da análise de caso no sector automóvel. O estudo propõe-se, assim, analisar notícias
publicadas sobre 3 automóveis de três marcas distintas que partilham instalações industriais e componentes automóveis e perceber até que ponto as notícias construídas a partir das fontes de informação
provenientes dessas marcas nos ajudam a evidenciar, ou não, que os media contribuem para a ativação
e diferenciação dos atributos/benefícios de produtos e marcas. A apresentação e interpretação dos resultados terão, por um lado, o intuito de perceber de que forma as estratégias de gestão de marca e a
narrativa jornalista se “casam”, pois acreditamos que é importante compreender como os jornalistas,
através das notícias que produzem, incorporam o discurso proveniente das marcas, e, por outro, orientam-se para questões de carácter pragmático e empresarial, pelo facto de procuramos respostas para
as “inquietações” quotidianas relacionadas com o papel e o impacto da assessoria mediática na gestão
das marcas. Do ponto de vista metodológico, análise incidirá sobre notícias da imprensa escrita, com
recurso ao método de identificação de “palavras-chave” e de “unidades de texto”, fazendo comparação
entre meios de comunicação social e entre as narrativas sobre os produtos das 3 marcas. Os resultados
serão discutidos à luz da literatura proveniente da gestão da marca, comunicação integrada de marketing e assessoria mediática.
RESUMO:

NOME: IVONE

FERREIRA

A comunicação de género na publicidade televisiva portuguesa. Um estudo de caso.

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Em La imagem publicitaria en televisión, José Saborit (1999) enumera um conjunto de ângulos
a partir dos quais podem analisar-se os anúncios televisivos, nomeadamente iconicidade, objecto, personagens, cor, movimento, texto, logótipo e marca, e sonoridade. A pertinência deste modelo e a proximidade encontrada com o objecto de análise levam-nos a adaptá-lo a esta investigação. Usando o
modelo de Saborit, analisámos 30 anúncios, escolhidos aleatoriamente na época natalícia em 2004
e voltámos a analisar a comunicação destas trinta marcas no Natal de 2014, dez anos depois, para
procurar compreender de que forma é tratado o género nesta amostra e que estereótipos transparecem
das imagens e do texto publicitário.

_
NOME: ANTÓNIO

MACHUCO ROSA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As campanhas publicitárias de Rosser Reeves e a filosofia
Unique Selling Proposition
RESUMO: Esta

comunicação tem como principal objectivo analisar o enquadramento teórico que Rosser
Reeves (1910-194) deu ao seu trabalho como publicitário criativo, partindo da exposição da filosofia
de Unique Selling Proposition que ele fez na sua obra de 1961, The Reality of Advertising. Para além
da análise das três ‘propostas de compra’ que Reeves descreve no seu livro, será mostrado como a filosofia de Unique Selling Proposition está totalmente de acordo com a teoria do consumidor moderno
que então se estava a tornar parte integrante do chamado modelo neoclássico da teoria económica.
174

Esse enquadramento teórico será de seguida confrontado com duas célebres campanhas publicitárias
televisivas que o fundador da Ted Bates & Co concebeu a partir dos anos cinquenta, as campanhas
de ANACIN e de COLGATE. De seguida, o trabalho de Reeves será visto no contexto mais geral da
história da publicidade, salientando-se nomeadamente que sempre existiram duas grandes tendências
na concepção e execução de anúncios publicitário. Por um lado um tipo de publicidade que, no início
do século XX era designada por reason-why – uma tradição da qual a obra de Reeves é devedora – e,
por outro, uma publicidade centrada nos desejos interindividuais – designada por publicidade ‘atmosférica’ no início do século e que está na base da publicidade hoje em dia assente em life-styles –, e que
Reeves recusava. Finalmente, será referido como a creative revolution na publicidade dos anos sessenta
do século passado recusou os valores subjacentes à publicidade veiculando uma Unique Selling Proposition.
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MODERAÇÃO: ANA ISABEL REIS

PAINEL 1 – SALA 12 – 13/11 . 8H30

NOME: MAURO

S

SÁ REGO COSTA, MARCELO SIMON WASEM E MARIANA NOVAES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Radioarte

na Web e no Rádio

RESUMO: Como

artistas de rádio, produtores de rádio-arte e artes sonoras, sentimos falta de uma maior
visibilidade (audibilidade) destes gêneros radiofônicos na programação das rádios FM ou AM. Rádio,
em geral, vem se tornando um canal restrito aos noticiários e à reprodução de música comercial produzida pela indústria fonográfica, o que reduz e limita as potencialidades deste meio de comunicação
como um veículo de arte e cultura. O espaço em que se difunde mais sistematicamente a radio-arte e as
artes sonoras é a web, basicamente pelos blogs e webradios de artistas e grupos de radioarte ou rádios
de pequena potencia, além de webradios, mundo afora, como as que estão reunidos na rede informal
da Radia.fm – http://www.radia.fm/: 24 estações em 22 cidades em 15 países, falando 10 línguas diferentes. Nessa direção, o Kaxinawá Pesquisas Sonoras, grupo de arte sonora/radio-arte da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, criou a rederadioarte – http://rederadioarte.com/ – como um canal de
intercambio entre os artistas e grupos e para difusão de peças produzidas por artistas e grupos no Brasil,
mas incluindo grupos/artistas de outros países como Suíça, Portugal, Argentina e Estados Unidos.
O segundo e importante objetivo da rederadioarte foi buscar criar programas para transmissão principalmente pelas rádios educativas universitárias no Brasil, apresentando estes gêneros ainda bastante
desconhecidos do publico radiofônico. Já conseguimos definir a primeira programação – programas
semanais de 30 min. de duração – através da Radio UFMG Educativa, da Universidade Federal de
Minas Gerais, que deverá iniciar em setembro. Recebemos também o aceite da Rádio MEC FM do Rio
de Janeiro – a mais antiga rádio educativa do país – que retransmitirá os programas da UFMG Educativa. Continuamos contatos com as demais rádios educativas universitárias para ampliar esta rede e
conseguir dar mais acesso a este gênero aos públicos de outras regiões do país.

_
NOME: JOSÉ

EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Pirataria,

pela rede.

direito autoral e os sistemas de assinatura musical

RESUMO: O direito autoral sempre foi um dos pilares sobre o qual a indústria fonográfica se construiu
no século XX. Porém, a pirataria sempre foi um dos seus principais problemas, e a partir dos anos 60,

os discos piratas (“bootlegs”) passaram a ser um símbolo da contracultura, sendo basicamente a gravações não lançadas e registros de performances ao vivo, raridades que atendiam ao público que viam
nestes discos a posse de um material exclusivo de seus ídolos. Além disto, eram trabalhos produzidos
fora do sistema comercial de gravações, onde o artista poderia ter mais controle sobre sua obra. Com
o surgimento da gravação digital a pirataria ganhou uma nova dimensão: agora, não se trata mais de
gravações não comerciais lançadas, mas sim cópias de discos comerciais, onde o intuito principal é o
lucro por pessoas que não estão diretamente envolvidas nos trabalhos ou então a circulação de músicas
na web sem o pagamento dos direitos autorais, onde o formato mp3 é largamente utilizado. Isto fez
com que o mercado fonográfico enfrentasse a maior crise econômica de sua história, com a venda de
discos e a arrecadação de direitos autorais caindo a cada ano, o que determinou uma nova relação entre
os artistas, o mercado e o conceito de “pirataria”, fazendo com que uma nova ordem de produção se
estabeleça. Primeiro criminalizando os usuários da rede, via processos judiciais e criando novas leis
como a SOPA (Stop On LIne Piracy Act) e a PIPA (Protect Ip Act), que não resultaram em mudanças
concretas, as gravadoras passaram os últimos vinte anos procurando soluções que contemplassem todos
os envolvidos no processo da indústria fonográfica. Atualmente, isto pode ser comprovado nos sistemas
de assinatura musical, como spotfy, pandora ou deezer, que nos últimos cinco anos tem dominado as
discussões sobre novas formas de comercialização musical. O que nos interessa neste material é justamente discutir estes sistemas dentro de uma nova ótica da relação entre artistas e mercado, e verificar
como esta nova possibilidade é compreendida principalmente pelos artistas e especular sobre qual será
o futuro desta modalidade dentro da indústria fonográfica.
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NOME: LUÍS

CLÁUDIO RIBEIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Uma

Filosofia dos Sentidos em Ambientes Imersivos

RESUMO: O

século XIX ficou marcado por dois níveis de conhecimento que é o fundamento do que se
fez no século seguinte e no atual. Com o fim de uma noção de arte que tinha sido orgânica desde a
Renascença; com o desenvolvimento da técnica e sua aplicação à maioria do «fazer» humano; com o
surgimento de híbridos promovidos pelos aparelhos de reprodução surgidos durante o século XIX, este
artigo pretende: primeiro, convocar a importância da experiência sonora partindo do antes e depois
do uso intensivo de objetos técnicos; segundo, entender a importância das qualidades da audição nos
meios; e terceiro, reconhecer os fundamentos sónicos nos novos ambientes imersivos. Para tal delineamento, convocamos duas obras filosóficas que marcaram uma posição em relação à estética, às artes e
à técnica: «O Mundo como Vontade e Representação», de Schopenhauer, e as «Lições de Estética», de
Hegel. Estas duas obras nascidas na mesma língua e época (embora as Lições só tenham sido compiladas e editadas após a morte do autor em 1831), revelam uma abordagem, à música (e sons) e às artes
tradicionais, marcada pelos avanços científicos na área da física, principalmente na acústica e na óptica.
Os objetos técnicos de gravação e reprodução, inventados no mesmo século, dão expressão a esse novo
posicionamento do humano perante a natureza, aprofundando-se ao longo do século XX nos diferentes
dispositivos onde a arte e a técnica se unem para a produção de uma descolagem do real. É esta descolagem e os modos efetivos da sua concretização em ambientes imersivos que aqui tratamos, invocando
o som como fundamento, tentando unir tempos distintos de especulação.

_
NOME: GRAZIELA

MELLO VIANNA E ELIAS SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As

fronteiras dos programas de auditório e das radionovelas:
a costura de múltiplas textualidades em programas de rádio

RESUMO: O presente trabalho propõe uma discussão sobre o programa de auditório e a radionovela no
Brasil como dispositivos independentes e multidimensionais de uma trama intertextual ampla que nos
aponta para textos de diversas origens – advindos de dispositivos como os romances, teatro de revista,
folhetins de jornais e revistas, rádio, circo e mais tarde, a televisão – que podem deixar as suas marcas no
programa. Acreditamos que é possível identificar tais marcas a partir da musicalidade, drama, humor,
ligeireza, diversidade, caos, excentricidade, que constituem os programas. Entendemos aqui o conceito
de “textos” em um sentido amplo, segundo o qual as unidades que o constituem (no meio rádio)
podem ser a performance oral, os efeitos sonoros, a música, os textos impressos (como, por exemplo, os
roteiros, os romances adaptados). Para contextualizar esses “textos” e suas origens distintas, traçaremos
um breve panorama histórico-social dos programas de auditório e das radionovelas no Brasil e sua
relação com dispositivos diversos. Propomos também pensar o programa de auditório e a radionovela
como dispositivos independentes em relação aos outros dispositivos (jornal, revista, romance, teatro
de revista, rádio, circo, TV), mas relacionados e encaixados a eles. O dispositivo articula diferentes
dimensões compostas por linhas de visibilidade com diversas formas de ver, linhas de enunciação com
diversas formas de falar, linhas de fissura/brechas que transformam o dispositivo e linhas de subjetivação com capacidade de abrir caminhos, criar, modificar e, por vezes, romper com o próprio dispositivo
de origem. Porém, o programa de auditório e a radionovela, mesmo como dispositivos independentes,
podem trazer em si algumas marcas das condições de textualidades alteradas do romance, do rádio, da
televisão, do teatro de revista ou do circo. Este movimento de convergência e transformação dos dispositivos é duplo: tanto o programa de auditório e a radionovela são modificados pelos outros dispositivos,
como também os outros dispositivos sofrem transformações vindas da relação com o programa de auditório e com a radionovela. Por isso, é importante investigarmos as marcas das textualidades verboaudiovisuais do rádio; o humor ligeiro e a sensualidade presentes no teatro de revista brasileiro do início
do século XX; a diversão, a emoção, o caos e a diversidade do circo (seu colorido, seus ruídos, sua disposição física, seu tom emocional do risco, do grotesco, do humorístico, do excêntrico) ou ainda o melodrama latino dos folhetins e romances. Compreender o programa de auditório e a radionovela como
dispositivos independentes e multidimensionais, frutos das manifestações de intertextualidades entre
diferentes dispositivos, nos leva a superar visões metodológicas redutoras que limitam a compreensão
de uma produção de entretenimento às intenções de seus emissores. Tais textualidades nos desvelam a
tessitura da cultura da mídia na sociedade contemporânea e podem dar a ver pistas significativas das
nossas experiências cotidianas tecidas nessa cultura.
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NOME: MARCELO

WASEM E MARIANA NOVAES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O espaço radiofônico como plataforma de desejos em processos
colaborativos entre arte, educação e transformações sociais.
RESUMO: Nosso

texto tratará de duas experiências que utilizam as práticas radiofônicas enquanto possibilidades de um fazer artístico colaborativo, processual e engajado na relação com outros. O primeiro
projeto aborda um sistema de arte participativa desenvolvido na ação denominada “Rádio Interofônica
#5: Descartografias visuais, sonoras e audiovisuais”. Este sistema é, sucintamente, um conjunto de
práticas de arte de natureza multidisciplinar que, através de processos de educação não formal e ações
relacionadas ao fazer radiofônico, produziu uma cartografia livre na cidade de Cachoeira (BA). Foram
eleitos sons, imagens, espaços e ideias em um processo compartilhado com artistas locais, artesãos,
estudantes e outras pessoas da comunidade. Partimos do princípio de que a linguagem radiofônica entra
em ação como uma plataforma relacional de encontro, contaminação e diálogo, entre tradição e contemporâneo. A estrutura aplicada do trabalho foi, durante duas semanas e de forma intensa, a criação de
uma rádio temporária e o desenvolvimento de uma cartografia mais subjetiva da cidade. Desenvolvemos
estratégias para instaurarmos espaços de encontro e realizamos tais atividades com ações catalisadoras.
Na sede do projeto montamos a rádio e foi de onde transmitimos programas de música com artistas
locais e do cenário nacional. A programação musical contou com artistas da região, que já conta com um
amplo cenário: dos grupos de samba duro, aos artistas de reggae. Também realizamos entrevistas, bate-papos ao vivo, através de ondas FM, nos 88,5 MhZ, e pela internet, através do link no blog do projeto
(http://radiointerofonica.wordpress.com). Além disso, realizamos oficinas sobre arte cartográfica e livro-de-artista, e recebemos crianças da rede pública de ensino. Partimos do princípio de que a linguagem
radiofônica entra em ação como uma plataforma relacional de encontro, contaminação e diálogo entre
habitantes e estrangeiros, entre tradição e contemporâneo. Na transmissão ao vivo, além de colocar
em contato os conhecimentos e musicalidades trazidas pelos artistas visitantes, pudemos explorar a
dimensão da palavra falada, possibilitando o acontecimento de entrevistas e debates. Este mesmo princípio foi utilizado dois anos mais tarde com a primeira mostra coletiva de programas radiofônicos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, Brasil) denominada “Ateliê de Radiofonias” (http://
labsonar.wordpress.com). Além de veicular as produções dos alunos da disciplina de Música, do Instituto de Artes, o evento contou com a participação de todos em entrevistas ao vivo, criando, assim,
uma rádio temporária. Mas o que realmente se buscou com o evento foi a instauração de um espaço de
encontro, convívio e contaminação entre os corpos docente, discente e de servidores da universidade,
que chamamos de “estado radiofônico de encontros”. Ou seja, realizar o evento foi o pretexto para
que uma produção coletiva de desejos pudesse ser criada – o que atualmente vem sendo discutido nas
práticas artísticas colaborativas. Em ambas as experiências, o rádio é usado tanto com uma linguagem
capaz de comportar diferentes vozes e expressões quanto uma interface de interação político e estética,
que, ao final, compõe uma poética artística singular.

_
NOME: EDGARD

PATRÍCIO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Análise

crítica da narrativa em produções radiojornalísticas
– elementos de diferenciação a partir da oralidade

RESUMO: O

objetivo desse artigo é analisar os elementos narrativos presentes em uma produção radiofônica. Contar uma história sempre foi uma tarefa do Jornalismo. Daí sua vinculação quando são realizados
estudos e pesquisas sobre narrativas. Ainda mais quando, hoje, se observa uma crescente ‘subjetivação’
da produção jornalística, fazendo com que as certezas sobre a pretensa objetividade do Jornalismo seja
posta em dúvida –o fático e o ficcional andam cada vez mais próximos. No radiojornalismo, não poderia
ser diferente. O objeto a ser analisado é uma série de cinco reportagens, veiculadas em 2014 pela Rádio
Universitária FM, da Universidade Federal do Ceará. A série de reportagens, sob o título ‘Ser mulher’,
aborda, dentro da perspectiva de discussão de gênero, aspectos relevantes relacionados à mulher na
contemporaneidade. A série total das cinco reportagens tem uma duração de quase 30 minutos. Que
elementos narrativos podem ser observados na análise dessa série de reportagens? Quais são os conflitos
identificados? Como as personagens constroem seus discursos e se posicionam na trama? Mas também
nos interessa identificar as especificidades da construção de uma narrativa na perspectiva unicamente
do sonoro, do rádio, e as aproximações entre cultura narrativa e cultura da oralidade. Para o desenvolvimento da análise, partimos, metodologicamente, de uma análise crítica da narrativa, na perspectiva
de Motta (2013), que identifica três planos de análise em relação aos elementos da narrativa: 1) plano
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de expressão – é é o plano da linguagem, o plano de superfície do texto, através do qual o enunciado
narrativo é construído pelo narrador (seja a linguagem visual, sonora, verbal, gestual, multimodal etc.).
É nesse plano, portanto, que a análise pode identificar os usos estratégicos da linguagem para produzir
determinados efeitos de sentido, tipo comoção, medo, riso etc.; 2) plano da estória – o plano da estória
eleva-se acima, e de forma relativamente autônoma, do plano da expressão. É o plano virtual da estória
projetada em nossa mente pelos recursos de linguagem utilizados pelo narrador. Movendo-se neste plano
o analista irá investigar a lógica e a sintaxe narrativa, ou até onde elas manifestam Intencionalidades
do narrador; 3) e plano metanarrativo – é o plano da estrutura profunda, relativamente mais abstrato e
evasivo, que evoca imaginários culturais. Para a análise situacional das personagens, nos apoiamos em
Brait (1985), que estabelece a conceituação do ‘personagem testemunha’; e Propp (2001), ao trabalhar
a função da personagem como um elemento definidor da trama. Sobre a perspectiva da oralidade, temos
como referência Ong (1998), que estabelece, com propriedade, a ‘efemeridade’ do som. O som existiria
apenas quando está deixando de existir. Ele não é apenas perecível, mas é essencialmente evanescente e
percebido como evanescente. Quando pronuncio a palavra “permanência”, no momento em que chego
a “-nência”, “perma-“ desapareceu e tem de desaparecer. Aliando discussão conceitual à análise empírica
de uma série de reportagens, pretendo alcançar meus objetivos.

MODERAÇÃO: SÍLVIO SANTOS

PAINEL 2 – SALA 12 – 13/11 . 10H

NOME: NELSON

RIBEIRO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Colonização

através das Ondas Hertzianas: O Rádio Clube
de Moçambique e a Promoção do Colonialismo Português, 1932-1964
RESUMO: Não

obstante a centralidade que a missão colonial assumiu na construção ideológica do Estado
Novo, comunicar com os territórios coloniais através da rádio nunca foi uma prioridade para Salazar.
Tal explica, aliás, que entre os países europeus com possessões ultramarinas, Portugal tenha sido aquele
que menos investiu na aquisição de emissores de ondas curtas e um dos que iniciou mais tarde as suas
transmissões imperiais. Na verdade, as emissões dirigidas aos territórios coloniais apenas tiveram início
em 1937 graças ao empenho de Henrique Galvão, que então ocupava o cargo de Presidente da Comissão
Administrativa da Emissora Nacional. A inexistência de uma estratégia para o desenvolvimento da
rádio no Império levou ao aparecimento de realidades radiofónicas bastante diferenciadas nos diversos
territórios sob domínio português. Enquanto em Angola cerca de dezena e meia de estações adquiriram
algum sucesso junto da população branca residente, em Moçambique o Rádio Clube de Moçambique
(RCM) conquistou, desde a primeira hora, uma posição predominante e praticamente monopolista no
panorama radiofónico. Fundado em 1932, pelo Grémio dos Radiófilos da Colónia de Moçambique, a
estação, que transmitia a partir de Lourenço Marques, transformou-se rapidamente na mais importante
emissora do Império Português e do continente africano “com um número elevado número de ouvintes
na Africa do Sul e Central” (Power, 2000). Com a presente comunicação, propomos analisar as relações estabelecidas entre o RCM e as autoridades coloniais. Será demonstrando de que forma a estação,
operada por privados e consequentemente não controlada diretamente pelo regime, desempenhou um
papel de relevo na promoção da ideologia do Estado Novo e da política colonial portuguesa no período
que antecedeu o início da guerra em 1964.

_
NOME: TERESA

COSTA ALVES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Cruzando

o Atlântico para Sul ou para Norte: representações
da diáspora portuguesa através da rádio nos estados de São Paulo e da Califórnia

RESUMO: O meio rádio é frequentemente observado como o meio de comunicação que se conecta de
forma mais íntima e pessoal com o seu público. A capacidade da rádio de falar ao ouvido dos seus
ouvintes faz com que o seu público se torne fiel ao produto radiofónico que consome diariamente –
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normalmente no carro a caminho do trabalho – e que se ligue emocionalmente à sonoridade da estação.
Esta relação emocional com a rádio encontra-se duplamente presente nas estações cujo público-alvo é
a comunidade emigrante, já que os seus sentimentos de pertença a um país de origem que é distinto
do país de destino eleito empolam a sua ligação aos produtos da cultura de partida. Os média locais
encontram-se mais conectados às identidades singulares da diáspora e a rádio torna-se, particularmente,
o espelho sonoro da representação de uma cultura do passado, não atualizada pela distância física e
pelo regresso esparso ao país de origem. O próprio sotaque também se relaciona com esta perceção de
localidade, revelando o hibridismo da diáspora, a mistura que a envolve, as representações fonéticas
que a identificam e que constroem a sua identidade enquanto emigrantes de primeira, segunda ou até
terceira geração. O objetivo desta comunicação é analisar dois estudos de caso de rádios que transmitem
conteúdos em português para a diáspora portuguesa. Este estudo visa também refletir sobre as diferenças entre áreas de representação da cultura portuguesa opostas, como são o Brasil (Sul) e os EUA
(Norte), tendo por base as estações de rádio estudo de caso nos estados de São Paulo e da Califórnia.
De que forma poderão as diferenças culturais entre país de origem (Portugal) e país de destino (Brasil
e EUA) afetar as representações sonoras da cultura portuguesa? Qual os produtos culturais procurados
pela diáspora e qual o seu nível de ligação à cultura contemporânea portuguesa? Quão diferentes são
os programas de rádio produzidos para a comunidade emigrante portuguesa nos estados de São Paulo e
da Califórnia? Estas e outras questões serão objeto de reflexão, assim como o contributo da rádio para
a dinâmica da diáspora portuguesa nestas zonas do globo.

_
NOME: RENATO

COSTA LEITE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

Rádio em Portugal – Análise Transacional

O conhecimento de um setor de atividade é especialmente pertinente quando se pretende
iniciar um percurso próximo de uma área empresarial. Neste intuito e considerando os contributos
de dois investigadores, nomeadamente Michael Porter e Adriano Freire torna-se vital explorar o meio
envolvente onde a empresa se insere, só este conhecimento poderá preparar devidamente e com antecedência um trajeto bem sucedido na mesma. Assim emerge a pertinência de explorar o meio envolvente
que se relaciona diretamente com as intituições do setor. A radiodifusão é uma área de atividade que tem
vindo cada vez mais a despoletar interesse por parte da comunidade cientifica e profissional motivada
pelas várias reconfigurações do modelo de negócio, com vista a projectar destacadamente as estações
no ranking das preferencias dos meios de comunicação elegidos pelos cidadãos para o seu quotidiano,
em Portugal são mais de oito milhões de pessoas regulares. No sentido de potenciar um conhecimento
mais profundo da vivência específica do meio é realizado um estudo da envolvente transacional. O meio
envolvente transacional é específico a cada indústria e igualmente caracterizado pelos seus elementos
exclusivos, na comunicação social as variações da afluência de anunciantes condiciona o progresso da
actividade, provocando reflexos imediatos na estrutura económica, razão pela qual são desenvolvidas
estratégias no sentido de promover a afluência dos públicos. Assim será realizada uma análise exploratória com enfoque 1) nos clientes, nos ouvintes estruturados pelo seu agrupamento em segmentos de
mercado, 2) nos concorrentes tendo em conta a sua concentração e grupos estratégicos, 3) nos fornecedores relevantes e também 4) na comunidade. Os clientes constituem os múltiplos anunciantes dos
variados sectores da economia, estrategicamente direcionados para segmentos de públicos cada vez
mais identificados. Os ouvintes constituem os cidadãos que formam a audiência de cada estação e deste
modo é efetuada a descurtinação do seu perfil em Portugal no que refere a sexo, idade, classe social e
horários de consumo de rádio. Os concorrentes são um factor incontornável derivado ao aumento da
atractividade sentida na indústria, a competição é verificada com maior intensidade entre os concorrentes directos, formando assim os grupos estratégicos que iremos caracterizar em detalhe. Os fornecedores são os responsáveis pelos inputs técnicos e vitais ao funcionamento da actividade, com a evolução
constante da competitividade é de extremo relevo selecionar as fontes de recursos físicos – emissores,
antenas de emissão, suportes digitais, softwares de emissão – playlists informatizadas, assim como todo
o conteúdo musical. Referimos ainda a comunidade, cuja importância é representada no enquadramento do contexto social em que a empresa está inserida. É nosso objetivo investigar também, a recente
visão da rádio perante a sociedade, suportado nesse sentido, por um promenorizado estudo prático
onde é explorado o modelo das cinco forças de Michael Porter adaptado às especificidades do setor.
RESUMO:

180

NOME: CLÁUDIA

HENRIQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: As

Renascença

manhãs informativas na rádio: estudo de caso da Rádio

RESUMO: A rádio ainda domina as manhãs, período que corresponde ao movimento pendular nos grandes

centros urbanos em direcção aos locais de trabalho. Nesse campo, a rádio tende a superiorizar-se em
relação à televisão, pelas características da sua linguagem e programação mas, acima de tudo, pelo factor
acumulação que permite que muitos ouvintes circulem, de carro ou de transportes públicos, acompanhados pela rádio. A rádio é um espaço privilegiado na produção de informação e na construção da
realidade. Independentemente da convergência com a internet e do afrontamento concorrencial entre
os diversos meios, a rádio, lembrando as palavras de Adriano Rodrigues (2009), ainda se assemelha ao
relógio de pulso que mais não é do que um prolongamento do ser humano. Tão natural, quotidiano e
harmónico é o relógio no indivíduo como o acto de ligar a rádio para aceder à realidade. Nesta comunicação caracterizamos as manhãs informativas da Rádio Renascença, incidindo o nosso foco de análise
sobre os noticiários emitidos às 8h00, 8h30, 9h00 e 9h30, os quais se integram no turno dos jornalistas
da designada Manhã 1. Analisámos peças noticiosas, verificámos as agendas de acontecimentos que
norteiam o planeamento das manhãs informativas, entrevistámos o editor deste turno da informação
radiofónica e contextualizámos a redacção e o seu “modus operandi”, e sistematizámos rotinas de
produção para, no plano operatório, acedermos ao perfil e às características destes blocos informativos.
A montante, num plano teórico, interrogámo-nos sobre os elementos expressivos que individualizam,
estimulam e condicionam o jornalismo radiofónico, as práticas e rotinas que mobiliza na construção
sonora da realidade, e os valores de actualidade e cadência informativa que privilegia. Numa análise
prática, a metodologia de análise de conteúdo permitiu-nos estudar a amplitude geográfica das peças
jornalísticas, a previsibilidade dos acontecimentos noticiados, os principais temas noticiados, a hierarquia e valorização dos temas, as vozes ouvidas nos noticiários e a tipologia de peças que enforma as
notícias. Esta comunicação é tributária da observação participante de que beneficiámos na redacção da
Rádio Renascença, no contexto de um estágio curricular.

_
NOME: ALVARO

BUFARAH

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Análise

soras de rádio de São Paulo

sobre o impacto da globalização na gestão das emis-

As emissoras de rádio brasileiras ainda estão tentando se adaptar às necessidades de seus
ouvintes de forma mais eficaz dentro do universo multimídia da Internet e também organizar a gestão
da emissora diante dos impactos das novas tecnologias. Embora a rede tenha trazido uma série de
vantagens para a produção de conteúdos, as rádios não utilizam estes recursos com a mesma intensidade para melhorar a suas programações, planejar ações estratégicas ou mesmo atender aos seus
ouvintes, que diante das facilidades da rede se tornaram usuários. Este texto procura estudar as formas
de implementação de conceitos de gestão estratégica nas emissoras paulistanas visando torná-las mais
eficientes do ponto de vista empresarial.
RESUMO:
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NOME: ANA

MODERAÇÃO: MADALENA OLIVEIRA

ISABEL REIS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: ‘Rádio’

Faneca: história de uma rádio identitária

RESUMO: O

conceito de medias de proximidade e locais vai muito além dos limites geográficos, centra-se
também nos valores partilhados e comungados por um grupo de pessoas: uma comunidade com uma
identidade, muitas vezes, alimentada pelos media, em particular pela rádio, que aqui se assume como
uma extensão da tradição oral (McLuhan) e fortalece a função social do meio. Os media de proximidade, como diz Férin (2008) são um pilar na coesão e afirmação de identidades sociais e culturais
locais porque proporcionam aos indivíduos e às comunidades a afirmação e valorização da sua singu181

laridade cultural, entendida como um conjunto de repertórios de ação, histórias e tradições. A rádio
é um espaço de identidade cultural coletiva e de sentido de comunidade que agrega formas de estar,
valores, culturas, tradições, as falas e os sotaques, a música e o lazer. Mas também divulga e estimula o
que essa comunidade produz: a música e os cantares, a gastronomia, as artes e o artesanato, as quadras
populares – a cultura popular local. Resgatar a memória da rádio é recuperar a trajetória dos povos e
reconhecer a importância da rádio para a formação identitária (Raddatz et all, 2009), é preservar um
legado. Em Ílhavo, no distrito de Aveiro, existiu uma ‘rádio’ que inicialmente surgiu para fazer publicidade ao comércio local, mas acabou por se transformar num ícone ilhavense: a Rádio Faneca. Em finais
dos anos 40 foi instalada uma cabine de som, propriedade da Publicidade Ilhavense, na avenida central
de Ílhavo. Com poucos recursos, a ‘Rádio’ emitia aos serões e ao fim de semana para o centro da vila
através de colunas espalhadas pelo jardim. As tardes de domingo eram passadas entre o cinema e os
bancos de jardim ao som dos artistas e bandas da região, programas desportivos, discos pedidos com
dedicatória e, claro, da publicidade local. Hoje, a Rádio Faneca faz parte da memória coletiva e, talvez
por isso, é recordada num festival que adotou o seu nome e que a coloca no ‘ar’ durante três dias no
mesmo espaço onde antes animava as tardes de domingo. Uma parte da história e das gentes de ílhavo
está intimamente ligada à história desta ‘rádio’. A preservação e regeneração da sua memória é também
uma forma de recuperar antigas formas de socialização e manter a identidade da comunidade ao longo
das gerações que se cruzam agora no Festival Rádio Faneca. A Rádio Faneca nunca emitiu nas ondas
hertzianas, mas de certa forma foi uma precursora das rádios locais prolongando as suas emissões até
final da década de 90. No enquadramento da história das rádios locais em Portugal pretende-se reconstruir a história e as memórias desta ‘rádio’ através da recolha de testemunhos orais e da documentação
existente em coleções particulares.

_
NOME: MIGUEL

MIDÕES

Diferentes tipologias e empoderamentos das rádios comunitárias do espaço lusófono

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: A heterogeneidade dos países lusófonos é observada a vários níveis. Quer do ponto de vista
geográfico, quer cultural, económico ou político, é considerável a diversidade, apesar da influência
mútua que continua a ser visível. Esta diversidade está relacionada com os diferentes impulsos que
os média comunitários tiveram e têm nos diferentes continentes. Neste estudo, tentamos identificar
e analisar os diferentes objetivos e missões das rádios comunitárias no espaço lusófono. O principal
objetivo consiste na identificação e caracterização das diferentes tipologias de rádios comunitárias, que
podemos encontrar em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Guiné Bissau, Timor Leste, Macau, Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe. A investigação centra-se na análise de discurso dos programas, através
de entrevistas a produtores de conteúdos, e ainda da sistematização das características socioculturais
e da política dos média. Uma aproximação exploratória onde nos propomos caracterizar nove rádios
de Portugal (3), Brasil (3) e PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (3). Em tempos
de crise financeira generalizada no mundo ocidental, de desagregação social, onde educação e liberdade de expressão continuam longe de ser universais, propomos analisar como as diferentes condições
sociais, económicas e políticas refletem as diferentes formas de implementação que têm origem no ideal
do empoderamento social. Para a AMARC – Associação Mundial de Rádios Comunitárias – o grande
fundamento da existência das rádios comunitárias é o de dar voz aos que não têm acesso aos média
hegemónicos, potenciar a visibilidade daqueles que são oprimidos sob qualquer tipo de forma, e ser uma
ferramenta de desenvolvimento. A análise aos países lusófonos é particularmente relevante no contexto
internacional, sobretudo porque espelha os diferentes estados da evolução económica e sociopolítica,
entre os constrangimentos atuais dos países da Europa periférica, contrastando com o crescimento
exponencial de economias como a brasileira e as promessas de desenvolvimento em África.

_
NOME: LUÍS

BONIXE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

políticas públicas

Rádio locais portuguesas – liberalização, regulamentação e

As rádios locais portuguesas representam uma das principais revoluções no setor dos média
no pós 25 de Abril em Portugal. Contudo, o seu processo de legalização não foi pacífico e implicou
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um conjunto de avanços e recuos no plano político e legislativo. No geral, o processo em Portugal não
foi muito diferente do que sucedeu noutros países europeus nos quais o cenário se caracteriza por um
domínio do setor público dos meios de comunicação e dos grandes grupos económicos. O aparecimento
das rádios locais foi visto, nesse sentido, como uma ameaça a esse domínio, quer do ponto de vista
político, quer das próprias audiências. A incerteza associada a este movimento que ganhava forte apoio
junto das populações foi causa suficiente para que as iniciativas legislativas destinadas à liberalização
do setor da radiodifusão fossem adiadas por várias vezes. No caso português, procurou-se valorizar a
proximidade com as populações através dos projetos que afirmassem a componente local da informação
e da programação, mas o processo não ficou imune ao contágio da luta política e económica entre intervenientes que reivindicaram injustiças e levantaram dúvidas sobre o processo legislativo conducente à
liberalização do setor. Mas, se o processo não foi pacífico entre os intervenientes no período anterior
à legalização das rádios locais portuguesas, a liberalização do setor não foi suficiente para acabar com
alguma incerteza, criando assim um cenário de maior estabilidade. Efetivamente, após a legalização
(ocorrida no final de 1989) vieram ao cimo questões relacionadas com a própria sobrevivência do
setor, conduzindo o poder político à adopção de diplomas legais que pusessem alguma organização
nas cadeias de rádio, no afastamento do local e na concentração de rádios dentro do mesmo concelho.
A comunicação que apresentamos tem por objetivo caracterizar o processo político e legislativo do
setor das radiodifusão local em Portugal, desde a década de 70 (quando surge a primeira rádio pirata
portuguesa) até aos nossos dias. A nossa proposta baseia-se, em termos metodológicos, na análise de
diplomas legais e da imprensa da época com a finalidade de identificar as principais linhas seguidas pelo
poder legislativo e caracterizar as políticas públicas adotadas para o setor das rádios locais portuguesas.

_
NOME: MARIA

GUTIÉRREZ, BELÉN MONCLÚS, JOSEP MARIA MARTÍ E XAVIER RIBES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: La radio de proximidad en la encrucijada digital: evolución
del modelo de negocio de la radio local

Esta comunicación aborda cómo la radio de proximidad en Catalunya (España) afronta los
retos que impone el contexto digital. El primero es la transformación de la comunicación radiofónica,
desde la producción hasta la distribución de los contenidos, como consecuencia de la implementación
de la tecnología. El segundo se sitúa en el ámbito de la audiencia, un concepto que debe ser revisado en
tanto que los nuevos modelos de distribución de contenidos convierten al oyente en usuario. Y, finalmente, el tercero es la adaptación del modelo de negocio que, por el momento, sigue fundamentándose
en el volumen de audiencia para vender espacios publicitarios. En España y Catalunya, la radio de
proximidad se nutre de las denominadas emisoras municipales que son generalmente de financiación
pública, con alguna excepción, y son gestionadas directa o indirectamente por los ayuntamientos. Pese
a que cuentan con subvenciones públicas para su financiación, la inversión publicitaria local es también
una fuente de financiación. Con la llegada de la crisis económica global los recursos públicos disminuyeron y los anunciantes recortaron sus inversiones en el medio radio, un 43% desde 2007 según datos
de MediaHotline (2014). Esta circunstancia ha afectado de forma dura a las emisoras de proximidad
provocando la desaparición de algunas de ellas. Por el contrario, otras han encontrado en el entorno
digital una oportunidad para evolucionar en la manera de gestionar los contenidos y también su modelo
de negocio. En este contexto, se sitúa el caso de estudio analizado: La Sindicada, una plataforma de
intercambio de contenidos y conocimientos radiofónicos dirigida a los operadores de proximidad que
se inscribe en el proyecto multimedia La Xarxa Comunicació Local. Este servicio nació de la mano de
COMRàdio, la emisora local analógica de la ciudad de Barcelona hasta el 2012, momento en el que cesó
sus emisiones de antena para trabajar exclusivamente en el marco de la plataforma La Xarxa Comunicació Local. Las emisoras municipales adscritas a La Xarxa mantienen su vocación de servicio público
hacia su comunidad de referencia mientras utilizan La Sindicada para complementar sus parrillas de
programación con producciones procedentes de otras emisoras. Sin duda, esta es una estrategia que
incide en el sostenimiento de la comunicación radiofónica de proximidad y que implica nuevas formas
de entender el negocio radiofónico. Esta investigación se fundamenta en una triangulación metodológica, en la que se ha llevado a cabo por un lado, un análisis de contenido cuantitativo/cualitativo y, por
otro, entrevistas en profundidad. Este proyecto de investigación se desarrolla en el marco de l’Observatori de la Ràdio (l’OBS) a Catalunya que pertenece al Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y
Síntesis (GRISS, grupo consolidado y reconocido por la Generlitat de Catalunya, Grup2014GR1674)
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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NOME: FÁBIO

RIBEIRO

As rádios comunitárias entre o ruído e o silêncio: ecos da
implementação a nível internacional e o vazio legal em Portugal

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: Em Portugal, a concentração dos média tem levado ao desaparecimento de várias rádios locais
e regionais (Sousa & Santos, 2009; Reis, 2011), reduzindo a visibilidade mediática de determinadas
regiões e diminuindo as possibilidades de expressão dos cidadãos nos média locais (Ribeiro, 2014).
Para tentar contornar esta situação, começa a ser debatida a eventual pertinência da criação de projetos
mediáticos, geridos por autonomamente por cidadãos, aplicados ao universo da comunicação sonora
e radiofónica. Em diferentes contextos internacionais, são as rádios comunitárias que têm cumprido
justamente esta função. Apesar de alguns relatos indicarem que a primeira experiência de rádio comunitária surgiu durante uma longa greve de trabalhadores rurais na Bolívia, na década de 40, as referências
mais consensuais sobre a origem deste movimento remontam à emergência das rádios livres na Europa
da década de 70 (Kaplún, 1990). A partir desta altura, as rádios comunitárias destacaram-se como
projetos de emancipação comunicativa das comunidades, favorecendo uma programação colaborativa,
sem ânimo lucrativo ou comercial, incentivando manifestações culturais e democratizando o poder de
comunicar, no quadro de uma “sustentabilidade sociológica” (Portela, 2006), essencial para o progresso
em áreas como a saúde pública, expressão cultural ou economia local (Cammaerts, 2009; Wilkins et al.,
2014). Contudo, do ponto de vista da regulação destas emissoras, registam-se hoje diferentes entendimentos (Cammaerts, 2009). Em Espanha não existe enquadramento legal, ao contrário de França
(desde 1960), Holanda (1981), Irlanda (1994) ou do Reino Unido (2005), onde a Community Media
Association conseguiu sensibilizar a OFCOM – entidade reguladora – para a abertura de um novo
período de atribuição de licenças até 2017. No Japão ou na Malásia ainda se aguarda por um diploma
legal efetivo, enquanto nos EUA, a National Association of Broadcasters conseguiu recentemente abolir
constrangimentos burocráticos que colocavam em perigo as rádios comunitárias (Evens & Paulussen,
2012). Em Portugal, a última atualização da Lei da Rádio, em 2010, continuou omissa em relação às
comunitárias, pelo que a classificação das rádios, quanto à área de cobertura geográfica FM, se resume a
‘internacional’, ‘nacional’, ‘regional’ ou ‘local’. Inspirada por estas questões, esta comunicação pretende
responder a três desafios: 1) ilustrar diferentes enquadramentos legais da rádio comunitária a nível
internacional, explicando dificuldades de implementação e alguns casos bem sucedidos; 2) compreender
a natureza do vazio legal da regulação dos média em Portugal; 3) reconhecendo a limitações no caso
português, ensaiar uma proposta de projeto piloto de rádios comunitárias que sedimente pressupostos
para uma eventual revisão da lei.
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Modelos Mentais e os Processos Radiofônicos Socialmente
Construídos: a Configuração das Imagens Ideativas dos Pesquisadores Brasileiros
sobre a Webradio

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

A webradio é um modelo de radiofonia genuinamente digital, não mais acessado por um
aparelho de rádio, mas pelo computador ou smartphone; não mais sintonizado por uma frequência no
dial, mas por um endereço na internet; não mais explorado por uma concessão governamental, mas
nascido a partir da livre iniciativa de seus proprietários; não mais de alcance geograficamente limitado,
mas com abrangência universal. Nos últimos 17 anos, desde a criação da primeira webradio brasileira,
essa modalidade de transmissão aponta para um crescimento vigoroso, ampliando o leque de segmentos
e de emissores. Hoje é muito difícil precisar o número de webradios no Brasil, mas o portal radios.com.
br aponta a existência de mais de duas mil emissoras essencialmente on-line. Dado o crescimento desse
modelo radiofônico, verifica-se a necessidade de se entender não apenas a configuração desta mídia,
mas também as percepções do público receptor. Neste sentido, faz-se necessário compreender como as
pessoas vêem a webradio, ou seja, quais as imagens já foram construídas pelos usuários sobre a webradio,
na atualidade. As imagens são aqui entendidas como a constituição dos conceitos e das relações que

RESUMO:

184

um indivíduo utiliza para compreender uma situação na qual está inserido. A partir desta questão, o
objetivo deste artigo é analisar as imagens ideativas sobre a webradio construídas pelos pesquisadores
brasileiros de rádio. Para isto, será realizada uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo descritiva,
por meio de um survey com os pesquisadores do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), formado pelos mais destacados
investigadores e professores do campo, no Brasil. A análise dos dados será realizada pela Técnica da
Configuração de Imagens Ideativas (TCID), que propõe um conjunto de estímulos que são capazes de
revelar a percepção sobre o conteúdo do tema tratado. A TCID foi fundamentada na Teoria das Representações Sociais, constituindo-se de uma importante ferramenta para compreensão dos mais variados
objetos de estudo nas Ciências Sociais. Os resultados e a contribuição do artigo poderão ser verificados a partir das imagens idealizada pelos entrevistados nas perspectivas geral, cognitiva, simbólica,
emocional e funcional sobre a webradio na atualidade e, a partir disso, buscar uma configuração própria
para os usos sonoros, textuais e imagéticos presente neste modelo de rádio.
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TEIXEIRA E MARIA JOÃO ANTUNES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

negócio na rádio

Implicações dos social media nas estratégias de promoção e

RESUMO: O

desenvolvimento dos social media – plataformas de comunicação e partilha de conteúdos em
rede entre membros de uma mesma comunidade online – modificou de forma profunda o processo de
comunicação entre as instituições e o público. A verticalidade que caracterizava o ato comunicacional
entre os indivíduos e as instituições alterou-se, com a criação de um novo paradigma de comunicação
que enfatiza a interação e a convergência, e em que a web serve de ponte entre os vários intervenientes.
Os meios tradicionais de comunicação social de massa não ficaram indiferentes a este novo paradigma.
De forma mais ou menos dinâmica, a generalidade das empresas de comunicação social marca atualmente presença em diferentes sites de social media, que oferecem novas possibilidades de divulgação e
criação de conteúdo mediático. O presente trabalho parte desta premissa para analisar como estas novas
plataformas estão a influenciar as formas de promoção, divulgação e de rentabilização dos conteúdos
veiculados pela rádio, pelo ponto de vista dos seus profissionais. Presentemente, a generalidade das
estações portuguesas marca presença em diferentes sites de redes sociais, com páginas oficiais das
estações onde são divulgadas atividades, programas, notícias, passatempos e eventos de cada estação.
Da mesma forma, muitos profissionais de rádio usam estes meios, através de páginas próprias ou de
páginas associadas aos seus programas, para colocar questões aos ouvintes e interagem com os mesmos
de forma direta, enquanto divulgam de forma mais ampla o seu trabalho. É uma forma de interação
sem precedentes, que confere rosto às vozes que nos habituámos a escutar e que envolve a palavra
escrita e o vídeo, antes suportes não favorecidos por este meio. A investigação descrita neste artigo
estuda a presença de uma amostra de rádios e programas/autores nos social media, com o objetivo de
compreender de que forma é pensada, planeada e encarada a comunicação com o público através do uso
das plataformas de media participativos. Desta forma, pretende-se avaliar se são verificáveis nesta utilização os conceitos diferenciadores destas plataformas, interação e convergência, ou se, na generalidade,
os social media são utilizados apenas como mais um meio de veiculação da mesma mensagem dos meios
tradicionais. Simultaneamente, procuram-se antever novos caminhos e possíveis pontos de desenvolvimento do uso dos social media, no sentido de potenciar a visibilidade conferida aos programas de rádio,
ao mesmo tempo que se melhora a experiência do ouvinte e se dá resposta às suas exigências crescentes.
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MINGA, MARIA JOSÉ BRITES, ANA JORGE E SÍLVIO SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Rádio

online e contextos informais de aprendizagem

RESUMO: Nos últimos anos, tem-se verificado uma utilização crescente de pedagogias centradas na comu-

nidade, articuladas com processos de Aprendizagem Enriquecida pela Tecnologia. Estas duas dimensões
têm sido crescentemente vistas como aliadas naturais em programas de promoção do desenvolvimento
social. A rádio online constituiu-se como uma das áreas mais promissoras para a implementação destas
metodologias focadas na aprendizagem informal e no desenvolvimento de competências ao longo da
vida. Os media comunitários, e particularmente a rádio, estão intimamente ligados à possibilidade e à
intenção de promoverem uma mudança. Refletem uma crença vincada de que é no espaço de proximi185

dade e nas interações do quotidiano que se processam efetivas mudanças sociais. O foco é direcionado
precisamente para a interação sinérgica entre o indivíduo e o seu contexto mais próximo. Neste sentido,
a implementação de rádios comunitárias não pode ser vista como uma ação ideologicamente neutra,
sobretudo numa era tão marcada pelo alienação social e pela crise económica. Em contextos desfavorecidos, particularmente, a aquisição de competências que possam promover o envolvimento cívico,
a empregabilidade ou a aprendizagem ao longo da vida tem-se tornado cada vez mais prioritária. No
mesmo sentido, a implementação de projetos participativos desta natureza é cada vez mais vista como
uma forma de promover com sustentabilidade a inclusão e o desenvolvimento social e cultural. Por
outro lado, nos anos mais recentes a democratização do acesso à internet constituiu-se como o fator
mais disruptivo no domínio da circulação de conhecimento, abrindo novas possibilidades a projetos de
natureza educacional, participativa ou comunitária. A rádio online tornou-se particularmente atrativa
em situações nas quais os custos de implementação de um canal convencional ou a aquisição de licenças
de radiodifusão terrestre são um obstáculo. Consequentemente, migrar para a web tornou-se na opção
mais óbvia para um número crescente de projetos participativos. Contudo, um dos principais motivos
para o desenvolvimento de projetos online de natureza comunitária tem a ver com a compatibilidade
entre a sua própria dinâmica coletiva e com a forma como o conhecimento é socialmente partilhado
na atualidade. O foco é colocado na forma como interagimos e fazemos coisas com os outros. Nesta
comunicação, refletimos sobre a evolução metodológica de um projeto de rádio online inspirado na
Investigação-Ação Participativa e na Aprendizagem Enriquecida pela Tecnologia. Apresentamos e analisamos os resultados iniciais da segunda fase do projeto RadioActive em Portugal e explicamos como
este projeto foi expandido no país, apoiado num processo de formação de formadores. Esta expansão do
projeto em Portugal constituiu o primeiro exemplo internacional de replicação do desenho pedagógico
e tecnológico do RadioActove Europe. Partindo daqui, discutimos a evolução metodológica do projeto
como forma de ultrapassar obstáculos e aproveitar o potencial oferecido pelas rádios online de natureza
comunitária, sobretudo para o trabalho com jovens em contextos desfavorecidos.
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OZORIO GIACOMELLI

O Whatsapp como ferramenta de rápida interação entre a
comunidade e as empresas de comunicação: o caso da Rádio Gaúcha

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

RESUMO: O rádio evoluiu junto com a comunicação. Desde os primórdios, a transmissão radiofônica,
é um meio que busca interagir com a sociedade em que está inserido. Na outra ponta o WhatsApp é
uma novidade, perto do rádio. Apostando nesse crescimento, as empresas jornalísticas estão adotando
o aplicativo como uma forma de receber um contato imediato da comunidade, tratando-a como fonte.
O aplicativo, que pertence ao facebook, é responsável por 13% do tráfego móvel de dados no Brasil
e possibilita a troca de conteúdos em áudio, vídeo e imagens, além do tradicional texto, consagrando
anteriormente pelo SMS. Aproveitando a expansão desta rede, a Rádio Gaúcha – rádio com maior
audiência no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil –, incluiu em sua programação um contato via
WhatsApp para que os cidadãos pudessem contatar a emissora, colaborando com informações. Dessa
forma, a pesquisa a seguir, busca contribuir com o crescimento do movimento móvel, através da facilidade de conexão e a inserção destes novos formatos de contato nos meios tradicionais da imprensa,
que algumas pessoas convencionam chamar de Jornalismo Cidadão. Com a pesquisa, a ideia é buscar
uma definição para esse conceito de participação popular como fonte na programação da Rádio Gaúcha.

_
NOME: LUANA

VIANA E SILVA E DEBORA CRISTINA LOPEZ

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A utilização de recursos hipermidiáticos no rádio expandido:
um estudo de caso da Rádio Renascença
RESUMO: O presente artigo realiza um estudo de caso da reportagem especial “Quantos migrantes cabem
num caiaque?”, postada pela Rádio Renascença de Portugal em abril de 2015. Trata-se de uma reportagem especial em multimídia disponibilizada online para a audiência da emissora. A utilização de
recursos hipermidiáticos pelo rádio expandido se faz presente em todo este conteúdo e assume um papel
fundamental para a narrativa multimídia que permite ao ouvinte expandir as possibilidades de leitura.
O rádio expandido, cenário em que se insere a Renascença, permite que novos elementos se agreguem
ao dispositivo sonoro, como textos complementares, fotografias, infográficos, entre outros, ocupando
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novos espaços. A utilização dessa narrativa através dos sistemas digitais aproxima os processos informativos e as linguagens multimídia se tornam importantes ferramentas para a construção da relação
com o ouvinte, além de contribuir para uma compreensão mais completa da informação. O objetivo
deste estudo é discutir o lugar do áudio nessa reportagem especial e como seu uso assume um papel
substancial. Partimos, portanto, da consideração de que o rádio, ainda que ocupando novos espaços
nas mídias digitais, precisa considerar a espinha dorsal sonora que o caracteriza ao compor sua narrativa. Para atender a este objetivo central utilizamos a metodologia de análise de conteúdo. Através
das ferramentas que este método nos oferece, buscaremos observar e sistematizar as estrategias construídas pela emissora no especial em questão. Delimitaremos nossas unidades de registro a partir de
quatro categorias principais, a saber: a) a sequencialidade da narrativa; b) os usos e incorporações do
conteúdo multimídia na reportagem, especialmente o rádio; c) a especificidade dos espaços ocupados
por esta produção, incluindo aí questões como o grau de espalhabilidade, os potenciais de participação
e interatividade e a oferta ou não de possibilidades de leitura multilinear para o ouvinte-internauta;
d) Os hipertextos presentes e as estruturas que o compõem. Pretendemos analisar os dados coletados
a partir das discussões sobre as mutações no conteúdo e nas estratégias narrativas do rádio em cenário
de convergência, considerando seu potencial engajador e imersivo e as especificidades de falar para
uma audiência mais participativa e supostamente colaborativa. Como resultados principais esperamos
descobrir se neste especial o áudio em suas variadas formas realmente assume um papel condutor da
narrativa, mantendo a caracterização do meio de origem, ou se a narrativa converte-se em jornalismo
online, descaracterizando-se como produção radiofônica. A partir disso, pretendemos discutir como o
rádio pode explorar estes potenciais sem que haja uma perda de sua identidade como meio e sem que
haja necessariamente uma desvinculação da identidade editorial entre o dial e a web.

MODERAÇÃO: LUÍS BONIXE

PAINEL 5 – SALA 2 – 14/11 . 9H30

NOME: DORIS

FAGUNDES HAUSSEN

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Revistas

de comunicação registram a pesquisa sobre rádio no Brasil

RESUMO: O artigo traça um panorama dos artigos com a temática sobre o rádio publicados em revistas
brasileiras da área da Comunicação classificadas como Qualis A2 e B1 pela CAPES (Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e verifica os conteúdos preponderantes das mesmas.
Pretende-se, assim, ter uma visão mais acurada do espaço ocupado pelo rádio nas publicações científicas
da área, além de analisar esses conteúdos. Para a escolha dos textos foram selecionados aqueles em que
o título e o resumo indicassem a vinculação com o tema Rádio. O artigo faz parte de uma pesquisa mais
ampla em desenvolvimento pela autora. No total, foram identificados 123 artigos de 33 periódicos.
Dentre os 23 artigos das revistas Qualis A2 foram identificados 10 temas, e nos 100 artigos das Qualis
B1 houve a incidência de 20 temas. No total das revistas observou-se a preponderância de temáticas
relativas às tecnologias radiofônicas e às rádios comunitárias, com 18 artigos cada. As categorias para
análise foram selecionadas a partir da repetição das mesmas, à medida em que foram sendo identificadas nos textos.

_
NOME: LUÍS

ANTÓNIO SANTOS E PEDRO PORTELA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

Rádio, investigação e produção científica em Portugal

RESUMO: Ao contrário do que tem acontecido em muitos outros países, nomeadamente no Brasil, a
investigação sobre o meio rádio tem tido um caráter bastante disperso. Embora não seja inexistente,
a produção científica sobre este meio e sobre a linguagem sonora de forma mais geral é pouco sistemática e relativamente difusa. Acompanhando a dispersão dos poucos investigadores que no país se
dedicam a esta área de estudos, a publicação de trabalhos sobre este setor dos média tem uma natureza
pontual, distribuindo-se ocasionalmente por revistas científicas que não têm propriamente um enfoque
neste meio.
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Não obstante o nível ainda incipiente de publicação, o campo dos estudos de rádio em Portugal é
sobretudo insuficientemente conhecido, porque pouco visível quando comparado com outras áreas das
ciências da comunicação. Sendo certamente menos numerosos os trabalhos de pós-graduação sobre
rádio e comunicação sonora comparativamente com os trabalhos que versam sobre imprensa, televisão
e novos média, alguma atividade científica tem sido desenvolvida neste domínio.
Dando continuidade ao levantamento feito pelo investigador Luís Bonixe relativamente às teses de
doutoramento sobre rádio (http://radioejornalismo.blogspot.pt/2009/07/doutoramentos-sobre-radio-portuguesa.html) e aos livros publicados em Portugal (http://www.radioejornalismo.blogspot.
pt/2011/12/livros-sobre-radio-portuguesa.html), esta comunicação pretende estender este trabalho de
identificação às dissertações de mestrado defendidas nas diversas universidades portuguesas com temas
centrados no meio rádio e aos artigos publicados nas revistas científicas do país. Com o objetivo de
mapear a produção científica dos investigadores portugueses (ou que estudaram e/ou publicaram em
Portugal), este trabalho visa identificar as temáticas mais abordadas, as tendências nos interesses de
investigação e as dinâmicas (individuais ou coletivas) que dão origem a tais publicações.
Do ponto de vista metodológico, far-se-á uma recolha de informação nos repositórios online das universidades, podendo também estabelecer-se contactos com docentes ligados a este campo, que permitam
orientar a identificação dos trabalhos a analisar. Com a produção científica identificada (livros, teses e
artigos científicos), estabelecer-se-á uma classificação que torne viável uma análise caracterizadora das
publicações que têm a rádio e o som como objeto. Interessarão especialmente as categorias relativas ao
tema (programação, modelo de negócio, tecnologia, etc…), ao perfil do(s) autor(es) (professor, estudante, investigador associado a um projeto…), ao enquadramento da publicação (resultado de trabalho
de pós-graduação, investigação individual, investigação no âmbito de um projeto coletivo…), ao teor
da publicação (ensaística, teórica, de estudo empírico…) e às dinâmicas de cooperação internacional.
Neste quadro, serão também considerados os trabalhos publicados por encomenda ou iniciativa de
entidades como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Sendo um trabalho descritivo do panorama científico nacional no campo da investigação, este estudo
visa também constituir uma análise prospetiva das áreas que carecerão de melhor desenvolvimento e
dos desafios que este domínio pode representar para os investigadores portugueses.

_
NOME: MADALENA

OLIVEIRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

ensino superior de rádio em Portugal

RESUMO: Os

estudos de rádio e de som têm em Portugal uma tradição bastante modesta. A área define-se por um grupo muito restrito de investigadores e por um nível de produção científica pouco
significativo quando comparado com outras áreas. Condizente com este panorama, o ensino de rádio e
som nas universidades portuguesas caracteriza-se por uma presença muito discreta do meio nos planos
de estudos dos cursos de ciências da comunicação, tanto nos programas de graduação como nos de
formação pós-graduada. Não sendo totalmente omissos relativamente à atividade radiofónica, os cursos
de licenciatura e de mestrado em Portugal demonstram uma tendência para uma abordagem do meio
rádio no quadro da história dos média em geral ou no quadro da produção jornalística. Pelo menos
aparentemente, os planos de estudos conhecidos revelam a inexistência de formação em géneros mais
ligados à animação radiofónica e à produção dramática sonora. À semelhança do que acontece ao longo
da formação curricular, também os estágios (nos cursos de vocação profissionalizante) se realizam
preferentemente nas redações, ou seja, no domínio da prática jornalística sem grande envolvimento
noutras áreas de produção radiofónica. Por outro lado, ao contrário da imagem, que tem justificado a
autonomização de disciplinas nos planos de estudos (disciplinas sobre comunicação visual, fotografia,
filmologia, teoria e análise da imagem…), o som parece não constituir uma componente explícita do
ensino em comunicação. Parece, por isso, ser muito deficitária a atenção pedagógica à dimensão sonora
da comunicação, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista técnico e laboratorial. Neste
pressuposto, esta comunicação centra-se no objetivo de analisar em detalhe o ensino superior de rádio
em Portugal, através de dois instrumentos principais: os planos de estudos de todos os cursos de licen188

ciatura e de mestrado de ciências da comunicação, comunicação audiovisual e jornalismo e o contacto
com os docentes responsáveis por unidades curriculares vinculadas ao meio rádio e/ou à linguagem
sonora. Num primeiro momento, este trabalho dará conta do levantamento de informação disponibilizada nos sites dos cursos do país e/ou recolhida junto dos docentes sobre o programa das disciplinas
que abordam a atividade radiofónica. Estes documentos serão analisados em termos de temáticas privilegiadas, de metodologias de avaliação e de bibliografia recomendada. Numa segunda etapa, revelar-se-ão as perceções transmitidas pelos professores relativamente ao trabalho que desenvolvem com os
estudantes. Em termos metodológicos, esta tarefa basear-se-á na aplicação de um inquérito online que
possa contribuir para identificar coincidências, diferenças de entendimento e sensibilidades relativamente a pedagogia nesta área. Em última análise, é propósito desta comunicação compreender o lugar
da rádio na formação de ciências da comunicação e identificar os principais conteúdos associados a este
meio. Pretende-se ainda conhecer as metodologias de ensino-aprendizagem e discutir a relação entre as
aparentes limitações do ensino nesta área e o tímido investimento em projetos inovadores assentes em
linguagem exclusivamente sonora.

NOME: NAIR

PRATA E NÉLIA DEL BIANCO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Perfil

do ensino de rádio no Brasil

RESUMO: O rádio vive a terceira transformação, que se produz pela presença das plataformas de internet
e telefonia e a convergência das plataformas anteriores com as novas até gerar a multiplataforma atual
(CEBRIÁN HERREROS, 2012). Diante deste novo cenário, o ensino de rádio nas instituições de ensino
superior brasileiras também está sendo modificado. Um dos mais instigantes desafios que se impõem
é como inserir o ensino desta prática num ambiente radiofônico marcado profundamente pela reconfiguração, impulsionado pela cultura de imagens, a presença da internet e pela convergência digital.
O ensino de rádio tem buscado novos espaços pedagógicos, em atividades experimentais fim, de acordo
com a denominação de Marques de Melo (1985). O Brasil possui 430 instituições de ensino superior
que oferecem cursos na área de Comunicação. Assim, com o objetivo de conhecer a configuração do
ensino de rádio no país, o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) realizou uma ampla investigação, a partir da qual possam
ser traçadas estratégias e propostas ações. Dadas as dimensões territoriais do país, decidiu-se pelo uso
de questionário online desenvolvido na plataforma SurveyMonkey. Um representante de cada instituição respondia a pesquisa em nome de todos os cursos em funcionamento. Resultados preliminares
apontaram que a oferta de disciplinas em rádio acontece a partir de 3º período do curso; na quase totalidade dos cursos se desenvolve projeto experimental na área; a maioria das instituições tem de um a
dois professores especializados, sendo que pelo 80% deles tem pós-graduação; na maioria das escolas há
laboratórios de rádio com equipamentos digitalizados e somente 30% delas possuem emissoras de rádio
com vagas para estagiários ou horários definidos para veiculação de programas produzidos pelos alunos.
A pesquisa aponta um cenário diversificado sobre o ensino de rádio e muitos desafios, alguns deles de
natureza metodológica, como a superação da noção tradicional de que o ensino para ser eficiente precisa
contar com suporte de um estúdio de rádio profissional e a assistência de um operador de áudio para
realização de exercícios práticos. Embora essa prática traga ganhos para a formação profissional, a tarefa
demanda do professor o domínio do complexo ambiente de ensino-aprendizagem que precisa considerar
os alunos com seu conhecimento prévio, seu contato diário com a mídia, expectativas, potencialidades
e limitações; a estrutura curricular e o lugar que as disciplinas de rádio ocupam dentro dessa dinâmica e
o modo de funcionamento da universidade. O desafio maior a superar é a tendência à compartimentalização do saber e não cair no risco de se limitar a cumprir o conteúdo programático de modo artificial
e burocrático. Adotar uma visão interdisciplinar relacionando o conteúdo de rádio com de outras da
grade curricular, pode colaborar para romper com a fragmentação entre os saberes, a complexidade da
vida e dos problemas que hoje existem. Caso contrário, o ensino será sempre ineficiente e insuficiente
para o cidadão do futuro.

_
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NOME: ROGÉRIO

SANTOS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Programar a rádio pública portuguesa no começo da década de
1970. O papel do Conselho de Planeamento de Programas da Emissora Nacional (CPP)
RESUMO: O

Conselho de Planeamento de Programas da Emissora Nacional (CPP) era um órgão consultivo interno da rádio pública. Nele assentavam os principais dirigentes da estação, incluindo o presidente
da Emissora Nacional, a sua direcção e os chefes de divisão e repartição de programas, de informação
e de música clássica e ligeira. Apesar de consultivo no estatuto, o CPP era o segundo órgão de poder
da estação, a quem cabia aprovar a programação semanal da estação pública. Se a direcção recebia
orientações políticas de cima (presidente do Conselho de Ministros, Secretaria de Estado da Informação), o CPP aplicava essas orientações políticas no terreno, caso da informação e da música emitida.
Historicamente, o período correspondeu a parte do governo de Marcelo Caetano (1968-1974), que
sucedeu ao longo governo ditatorial de Oliveira Salazar (1932-1968). A investigação decorre da análise
qualitativa de conteúdo a 126 atas de reuniões do CPP efectuadas entre Janeiro de 1969 e Dezembro
de 1971, totalizando 431 páginas de texto dactilografado. Nesse período, a presidência da direcção da
Emissora Nacional alterou-se, com Sollari Alegro, antigo secretário de Salazar, substituído por Clemente
Rogeiro, homem de confiança de Marcelo Caetano e de César Moreira Baptista, o novo secretário de
Estado da Informação e Turismo (SEIT), que superintendia também na Emissora Nacional. Com as
esperanças de democratização do regime político a desvanecerem-se e a guerra colonial em três frentes
em África a aumentar de intensidade e em perda rápida para Portugal, o regime sentiu necessidade de
uma direcção forte na estação pública. A colocação de Rogeiro, a par do seu colaborador de grande
confiança, Alberto Represas, visou aprofundar a propaganda a favor das opções de Caetano. Um terceiro
homem emergiu do grupo de fiéis a Caetano, João Patrício, cujos editoriais, as Notas do Dia, eram o
retrato pretendido pelo regime. A comunicação trabalha duas perspectivas: a política, através da análise
do poder do grupo dirigente e estratégias de programação, através do escrito nas atas do CPP; a estética,
através da análise de programas específicos como o Programa da Manhã, período de maior audiência da
estação oficial. Pretendo demonstrar que Clemente Rogeiro e Alberto Represas, além de assegurarem a
linha definida por Caetano e Moreira Baptista, procuraram tornar a Emissora Nacional mais moderna,
através do reforço da programação contínua 24 horas por dia, resultado do final da administração de
Sollari Alegro, e do desaparecimento de algumas bandeiras da estação desde a década de 1940, como o
programa Serões para Trabalhadores, cujo modelo se esgotara, activação de emissões regionais nomeadamente no Porto, Faro e Coimbra e envolvimento na organização e nas emissões para as colónias
(S. Tomé e Príncipe; Guiné). A cumplicidade dos dirigentes da Emissora Nacional vinha de uma longa
experiência na estação enquanto profissionais, que se alargava a Moreira Baptista, com funções políticas na rádio desde 1958. Clemente Rogeiro e Alberto Represas tinham sido requisitados para a SEIT
após a nomeação de Moreira Baptista, mas regressaram em 1970 à Emissora Nacional para a dirigirem.
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NOME: RAFAEL

I

GOMES FILIPE

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Curso

de Iniciação à Retórica

RESUMO: O

proponente irá leccionar em setembro próximo, no Brasil, um curso de iniciação à retórica,
a convite do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a estudantes do
2.º ciclo (mestrado).O dossier sobre o curso inclui os seguintes tópicos: Uma profissão de fé na retórica;
Breve nota sobre os estudos retóricos em Portugal (com referência à colaboração luso-brasileira); Objectivos, conteúdos programáticos e critério de avaliação do curso; Bibliografia.O proponente juntará ao
dossier uma apreciação sobre esta experiência e seus resultados.

_
NOME: SAMUEL

MATEUS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

publicitário

Retórica das Imagens- o uso da metáfora pictórica no discurso

RESUMO: Na

Institutio Oratoria, Quintiliano nota a existência de uma figura de estilo eminentemente
perceptiva, a hipotipose ou ilustração vívida, na qual o auditório é convencido perante uma quase
percepção directa dos factos enunciados. Encontramos já na retórica clássica, o reconhecimento do
poder persuasivo das imagens. E embora em Quintiliano se trate somente da imagem literária, podemos
identificar na discussão da imagem na retórica clássica, não apenas a preocupação com aquilo que se diz
(conteúdo), mas também a forma como se diz (estilo). No séc. XX, esta tendência de exacerbamento do
estilo traduziu-se no predomínio da elocutio ou lexis, sobretudo nos discursos de dispositivos tecnológicos de mediação simbólica como a televisão e imprensa, mas também em géneros discursivos como a
publicidade (no sentido de advertising ou anúncio comercial).Com efeito, construir hoje um anúncio de
publicidade implica identificar e diferenciar diferentes opções estilísticas, as quais não apenas referem a
multimodalidade do discurso, como também interpelam as condições de constituição da própria semantização das imagens. A imagem é aliás, recurso quase indispensável da indústria publicitária (à excepção
evidente dos anúncios radiofónicos). Neste processo, urge interrogar o estatuto da imagem dentro da
retórica. E reflectir sobre a retórica das imagens implica duas coisas: por um lado, definir o estatuto
persuasivo da imagem em relação à palavra (escrita ou oral); por outro lado, analisar a organização
argumentativa das imagens. Com muita pertinência, Anthony Blair propõe que a retórica contemple
o estudo dos argumentos visuais (visual arguments). Na actualidade, o discurso publicitário é um dos
campos onde melhor podemos observar a explanação da retórica das imagens e da argumentação visual,
em particular. Nesta comunicação, pretende-se alargar o campo de reflexão em torno da retórica das
imagens e ponderá-la na sua relação íntima com a publicidade. Após uma análise teórica dos problemas
inerentes ao predomínio da elocutio – e como isso afecta, na contemporaneidade, a persuasão conseguida por intermédio das imagens – analisamos um par de anúncios publicitários (seleccionados de
acordo com os objectivos da comunicação) a partir da perspectiva da sua utilização de uma figura de
estilo específica: a metáfora. Assim, a partir da proposta de Forceville em torno da metáfora pictórica,
procurar-se-á salientar o papel da metáfora na organização visual da argumentação.

_
NOME: JOAQUIM

PAULO SERRA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Persuasão

e argumentos visuais

Iniciada com os gregos, determinante em fóruns como os tribunais, as assembleias políticas
e as cerimónias públicas, a retórica foi, desde o seu início, uma retórica da palavra: a palavra de um
orador perante um auditório fisicamente presente; isso mesmo se a palavra sempre envolveu “imagens”,
as chamadas “figuras de estilo”. Já no século XX, a chamada “nova retórica” de autores como Chaim
Perelman (Traité de l’argumentation, 1958) ou Stephen Toulmin (The uses of argument, 1958), continua
RESUMO:
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a ser, no essencial, uma retórica da palavra. Procurando abrir a retórica às novas possibilidade trazidas
pelos meios de comunicação de massas, em particular os audiovisuais, autores como Roland Barthes
ou Gui Bonsieppe introduziram os conceitos de “retórica da imagem” (Barthes, 1964) e de “retórica
visual” (Bonsiepe, 1965) – assim chamando a atenção para uma realidade que, de certa forma, sempre
existiu, materializada em meios como os desenhos, as pinturas, as esculturas, etc. Mais recentemente,
e alicerçando-se numa tradição que remonta a autores como Carl Hovland e os seus colegas de Yale,
António Fidalgo introduziu o conceito de “retórica mediatizada” (Fidalgo, 2005). De facto, se com a
“nova retórica” aceitarmos definir a retórica como uma teoria geral da argumentação, e definirmos a
argumentação como o processo através do qual um comunicador procura persuadir um certo auditório,
acerca de uma determinada tese, em relação a uma certa questão, utilizando um certo conjunto de
argumentos, não há razões de fundo para não aceitarmos a existência de argumentos visuais, utilizados
presencialmente ou através dos meios de comunicação de massa. Tal não implica, obviamente, que a
retórica da palavra, e da palavra em presença, não continue hoje a ser decisiva; e decisiva ainda em
fóruns como os tribunais, as assembleias políticas ou as cerimónias públicas. Só que a “velha” retórica
ampliou-se quer em termos dos recursos utlizados (as imagens técnicas), quer em termos dos meios que
veiculam os discursos persuasivos (os meios de comunicação audiovisuais). No entanto, para que se
possa falar de argumentos visuais, eles não podem ser entendidos como a mera gravação/fixação audiovisual de argumentos verbais; o visual deve, precisamente, constituir um elemento essencial na composição desse tipo de argumentos, ainda que eles envolvam geralmente a palavra e possam traduzir-se em
palavras. A nossa comunicação persegue, assim, um triplo objetivo: i) discutir o conceito e a natureza
dos argumentos visuais; ii) propor uma tipologia dos argumentos visuais; ii) analisar alguns exemplos
significativos de argumentos visuais utilizados em campos como a publicidade e a política.

NOME: JOSÉ

GOMES PINTO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Cooperação

e Comunicação: Duas Retóricas.

RESUMO:
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NOME: PEDRO

XAVIER MENDONÇA

Retórica Nacionalista e Tecnologia: exercício exploratório a
um discurso do Presidente da República

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
RESUMO: Propõe-se

abordar a associação que a retórica política faz entre as noções de “inovação tecnológica” e a de “progresso nacional” na cristalização de um nacionalismo no caso português. Não sendo um
país com tradição em ciência e tecnologia, nas últimas décadas é possível identificar em Portugal uma
retórica e algumas políticas que pretendem contrariar essa característica (ver Garcia e Jerónimo, 2009).
Parte-se da intuição e dados preliminares segundo os quais há uma certa auto-subalternização e desejo
de ser Outro neste caso que provoca uma híper-valorização de certas inovações. Portanto, um “nacionalismo tecnológico” do porvir não só enquanto enaltecimento, mas sobretudo como falha original.
Casos como a Via-Verde, o Magalhães ou os Cartões Pré-Pagos, entre outros, são relevantes por surgirem
com frequência como exemplos de inovações que o país é “capaz” de desenvolver. No estabelecimento
de uma relação retórica entre nação e tecnologia há que remeter para as obras de Leo Marx (2000),
ao confrontar a América pastoral com a industrialização na literatura e na “paisagem da psique”; Nye
(1994), quando se refere à retórica do sublime tecnológico nos EUA; ou Adas (2006), que mostra a
importância da tecnologia no poder civilizacional americano, muitas vezes como propaganda. Existem
outros autores, fora dos EUA, que utilizam expressões como “nacionalismo tecnológico”, como é o caso
de Montresor (2001), contrastando esta noção com a globalização e sublinhando a sua persistência; ou
Amir (2007), vendo na retórica nacionalista um ímpeto para a tecnologia. Nos estudos do nacionalismo
sobressai a obra de Gellner (2006 [1983]) ao considerar que o nacionalismo resulta da industrialização
e de processos comparativos, associando-lhe portanto uma componente tecnológica. No estudo exploratório que apresentamos fazemos uma análise a um discurso do Presidente da República Aníbal Cavaco,
no dia 25 de abril de 2012, na Assembleia da República, no qual o tipo de nacionalismo que destacamos aparece com alguma evidência. Trata-se de um caso ilustrativo daquilo que pode significar uma
tendência particularmente incidente na primeira década do século XXI. Pretendemos ainda estabelecer
uma relação entre o que será uma retórica discursiva e uma retórica mediada por dispositivos técnicos,
neste caso enaltecidos nessa dupla vertente.

NOME: CÂNDIDO

OLIVEIRA MARTINS

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Intertextualidade

e autoridade em textos opinativos

RESUMO: Neste

texto, partindo da análise de um “corpus” representativo de textos da imprensa, pretende-se reflectir sobre a presença e a articulação de duas formas discursivas que, utilizadas pela criação
literária, também são extensíveis aos textos opinativos, de natureza argumentativa. Através da citação
directa do discurso de outrem, ou da referência indirecta, frequentemente os textos opinativos e argumentativos publicados na imprensa periódica (jornais e revistas) exploram o velho argumento de
autoridade e do correspondente “ethos” da credibilidade. Neste modalidade de escrita, o recurso à
intertextualidade e ao argumento da autoridade opera-se em diversos registos, desde um estilo aparentemente neutro ou sério, até um estilo humorado ou irónico, por um lado; e por outro, esta forma discursiva que se serve do discurso do outro corporiza a ideia da redes de textos (biblioteca borgeseana), sejam
eles literários ou de outros géneros, ao mesmo tempo que constitui um desafio para o leitor, ao nível da
recepção (competência intertextual).

_
NOME: ANA

SERRANO TELLERÍA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Reddit

e a Privacidade: Uma Análise das Interacções e Conversas

RESUMO: Ao analisar os comportamentos dos utilizadores através das mídias sociais, Hermida (2014)
conclui que nestes ambientes observa-se claramente a natural predisposição humana para partilhar.
Neste sentido, Rheingold (2012) discrimina cinco dimensões da literacia digital: Atenção; capacidade
de detecção de lixo; participação; colaboração e uso inteligente das redes. O autor destaca também as
quatro propriedades de qualquer rede social: persistência; replicabilidade; escalabilidade e capacidade
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de ser pesquisado; adicionando a importância de estar consciente do que nós compartilhamos e com
quem (na medida em que por trás das redes, existem audiências invisíveis e entrecruzadas, insuspeitadas entre o público e o privado – apontado assim mesmo por Boyd, 2014 – ). Com uma perspetiva
semelhante, Brake (2014) enfatiza a relevância do tempo e da memória, onde a acessibilidade, a durabilidade, a integralidade, a desigualdade e evolução são as principais características a ter em conta.
Lembrando-se do processo metodológico de abordagem ecológica de McLuhan, Ling (2008) concluiu
que o telemóvel, multidimensional, gera uma interação mediada que ocupa o mesmo lugar, se não
mesmo uma posição de topo, nas mentes dos indivíduos (ibid: 168). O conceito de gestão de privacidade em redes foi referido por Campbell (2014) como “Networked Privatism”. Marwick (2013) e Boyd
(2014), por sua vez, empregaram o termo similar “Networked Privacy” para descrever as negociações
emergentes dentro de ambientes específicos (dispositivos-mídias) e as esferas líquidas (Serrano Tellería,
Oliveira; 2015) ou as constelações (Serrano Tellería, 2015). Características específicas têm sido observadas em relação ao ecossistema móvel. Características gerais e relevantes do conteúdo on-line e das
mídias digitais são a hipertextualidade, interatividade, multimedialidade e usabilidade. O ecossistema
móvel acrescenta ubiquidade à fluidez, transitoriedade, reticularidade e dissolução de fronteiras definidas por Bauman (2005) na vida líquida moderna. Ele ainda se caracteriza pela “spreadability” e pela
tensão entre a cultura de massa e colaborativa dentro de si (Jenkins, Ford & Green, 2013). Aguado et
al. (2013) traçaram um paralelo entre esses recursos e da vida líquida moderna. A metáfora de Bauman
da vida líquida, de acordo com a lógica da sociedade de consumo, prevê uma contrapartida útil para
tratar de algumas das características de mobilidade. Além da correlação entre o impacto da tecnologia
digital e os recursos digitais da sociedade líquida (que remete para as reflexões sobre a aceleração,
deslocamento, do consumo e do papel da identidade), os meios de comunicação móveis encaixam-se
particularmente nos parâmetros de fluidificação das dimensões tecnológico, institucional e cultural dos
mídias previamente descritos por McQuail (2006; Aguado et al, 2013). Dadas as citadas características
do ecossistema móvel dos mídias na Internet, apresenta-se neste trabalho uma análise das conversas
que surgem entre os utilizadores neste ambiente fluido e em constante evolução como técnica metodológica para poder apreciar o desenvolvimento dos utilizadores por meio das mesmas aplicações, meios
e plataformas que os amoldam.
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MODERAÇÃO: ANA TERESA PEIXINHO

PAINEL 1 – SALA 17 – 13/11 . 17H15

NOME: AUGUSTO

T

SOARES DA SILVA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Protótipos,

estereótipos e normas semânticas

RESUMO: A

categorização ou processo de identificação, classificação, nomeação e organização da imensa
variedade do mundo que nos cerca é uma capacidade cognitiva fundamental, de que depende a nossa
própria vida individual e social. O significado envolve necessariamente categorização e esta processa-se
não em termos de “condições necessárias e suficientes” mas com base em protótipos (conceito popularizado pela psicóloga E. Rosch), isto é, representações mentais das propriedades e dos exemplares
que consideramos característicos. Os protótipos são dinâmicos, variam com o contexto e dependem do
nosso conhecimento social e cultural, organizado em modelos cognitivos e culturais. Relacionado com a
organização do conhecimento semântico numa sociedade e dando conta também da informação semântica mais saliente dentro de uma categoria, o estereótipo (conceito elaborado pelo filósofo H. Putnam) é
o protótipo visto a partir de uma perspetiva social. O conhecimento semântico dentro de uma comunidade é heterogéneo, donde a necessidade de mecanismos que garantam a coordenação semântica dentro
da comunidade e de normas que determinem a distribuição dos significados e, inclusive, permitam
alterar a distribuição existente. No quadro da Semiótica Cognitiva e da Semântica Cognitiva (Brandt
2004, Geeraerts & Cuyckens 2007, Silva 2006, Zlatev 2012), articularemos as noções de protótipo,
estereótipo e normatividade com base num modelo sócio-semântico assente em três normas semânticas:
cooperação, autoridade e conflito. A semântica da cooperação está na base da extensão semântica das
categorias estruturadas em protótipos. A semântica da autoridade é posta em prática sempre que se
esclarecem questões e problemas por deferência a especialistas reconhecidos. A semântica do conflito
opera quando as escolhas semânticas são implicitamente questionadas ou explicitamente debatidas.
A semântica da cooperação leva à expansão semântica das categorias, à sua flexibilidade e prototipicidade, ao passo que a semântica da autoridade conduz à restrição semântica das categorias, a uma
definição precisa e essencialista. A semântica do conflito ocupa uma posição intermédia, na medida
em que a discussão pode levar ora a restringir o campo de aplicação da categoria, ora a ampliá-lo. Por
outro lado, a semântica da cooperação e a semântica da autoridade levam à harmonia, por cooperação
entre iguais ou por obediência a autoridades, ao passo que a semântica do conflito conduz à discórdia.
Estas três normas semânticas envolvem, sociologicamente, colaboração, poder e competição e, em certa
medida, estão relacionadas com três tipos de estrutura social, nomeadamente socialismo (colaboração-cooperação), autoritarismo (poder-autoridade) e capitalismo (competição-conflito). Serão analisados
alguns conceitos sociais e políticos e algumas das transformações sociais que marcam a sociedade dos
nossos dias, à luz destas três normas semânticas, potenciadas pela prototipicidade das categorias.

_
NOME: ROSA

MARIA SOBREIRA E GORETE MARQUES

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Construções e Reconfigurações da Identidade Organizacional:
Análise de um Sítio Web de uma Organização

A aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação no âmbito da comunicação das organizações veio mudar a forma de relacionamento das organizações com os seus públicos e
“stakeholders”, abrindo novos horizontes e obrigando-as a inovar na busca de novas formas de relação,
interação e gestão de conhecimento. Observamos, no caso concreto das organizações, o recurso a diferentes meios, como os sítios web, para mostrarem o que são, o fazem, como o fazem, e como devem
agir (Alvesson, Ashcroft e Robin, 2008; Sveningsson e Alvesson, 2003; Alvesson, 2001) e provar que
são as melhores no seu ramo, já que o sucesso não passa simplesmente pela questão da produtividade,
da produção de produtos ou da prestação de serviços de qualidade, mas também pela forma como se
posicionam perante dos seus múltiplos “stakeholders” e a sociedade. Pretende-se, com este artigo,
analisar práticas discursivas verbais e visuais presentes na primeira página do sítio web de uma empresa
portuguesa em 2011 e em 2014. Para tal, seguem-se os princípios da Linguística Sistémico-Funcional
(Halliday, 1994, 2004) e da Semiótica Social (Kress & van Leeuwen, 1996, 2006), aplicados ao Discurso
RESUMO:
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Empresarial, com vista a responder à seguinte questão: o que revelam as escolhas semióticas, nos dados
em análise, sobre a identidade do grupo? A análise das escolhas léxico-gramaticais e visuais permite
observar o modo como os sistemas semióticos verbais e visuais constroem determinadas dimensões do
significado/identidade revelando de que modo a empresa se representa e se reconfigura no tempo, num
exercício de adaptação à sua realidade contextual.

NOME: MARGARIDA

ANJOS AMARO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Do

Traje Académico (Interseções sociais, rasgos culturais)

RESUMO: É

num cenário social de um Portugal enfraquecido e decrépito por décadas de “Estado Novo”
que explode em Coimbra a crise Académica de 1969, durante a qual é decretado o luto académico
como forma de protesto, implicando o cancelamento da realização da «Queima das Fitas» e a suspensão
do uso do traje académico, rituais e símbolos identitários desta comunidade. Na sequência da Revolução de Abril de 1974, assiste-se ao levantamento do referido luto, segundo uma lógica de afirmação
de um cânone rígido e conservador, procedimento não isento de alguma tensão no confronto com
uma perspectiva dinâmica e experimental, desencadeando controvérsias acerca da essência da cultura
académica e no questionamento da reinvenção do próprio traje, adequado ao uso quotidiano e em
sincronia com uma nova temporalidade, sem negar a herança da tradição. Ora, segundo Lotman e
Uspenski, a problemática da transmissão da herança cultural apresenta-se como uma constante cíclica
de passagem de conhecimentos e de valores entre gerações que se sucedem no tempo e, portanto, a
relevância das culturas, sobretudo, em épocas socialmente conturbadas, é acompanhada por um brusco
aumento da semioticidade dos comportamentos, e até da luta com os velhos rituais que frequentemente transportam preceitos rigorosos. Por tal, quer a introdução de novos procedimentos, quer a
intensificação da signicidade das velhas formas de conduta testemunham as mudanças no seio de uma
cultura. Consequentemente, ao reequacionar-se o uso quotidiano do traje académico, é inevitável que
tal se verifique no recurso a novas linguagens, resultantes da circulação interna dos valores, discursos,
objectos e práticas entre gerações mas, igualmente, no questionamento do que se julga útil, pertinente
ou necessário conservar, transmitir, retomar e, no limite, transformar. Procederemos, então, a uma aproximação analítico descritiva a esta problemática e, em particular, ao estudo da proposta de reformulação
do Traje Académico da Universidade de Coimbra, formalmente, “Hábito Talar da Universidade de
Coimbra”, apresentada em 1989 pela criadora de moda Ana Salazar, cuja obra é percorrida pela constante tradição versus inovação, que adquire com o traje académico uma relevância redobrada. Trata-se,
ainda, de averiguar em que moldes certos detalhes e singularidades inerentes ao sistema explosivo e
transitório da moda podem inserir-se na cerrada formalização das lentas e praticamente imperceptíveis
transformações do traje, ou seja, avaliar o efeito relâmpago da explosão da moda na quase invariante
longa duração plurissecular do hábito talar.

_
NOME: PEDRO

M. A. ROCHA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O

constructo da informação no espaço

RESUMO: O

‘espaço’ tem sido a peça do puzzle que mais se tem negligenciado. O nosso corpo desenvolve-se durante 9 meses num território limitado e após o parto, de forma inconsciente, cresce e conquista
o seu espaço de modo imperceptível, corporal, mental e socialmente. Conquistamos e ocupamos espaço
todos os dias no entanto não o percepcionamos, assumimo-lo como garantido, simplesmente está lá
num permanente hic et nunc. É a nossa relação com o espaço que nos define, a nossa relatividade a ele
e a como o usamos, seja qual for o seu volume, se um objecto, se uma sala. O espaço será a nossa última
fronteira. O constructo da informação num espaço depende da percepção e da relação pessoal que cada
um de nós tem do e com o espaço, que certamente será diferente de pessoa para pessoa, ao contrário de
uma provável crença comum que todos percepcionam ou vêem o espaço da mesma forma – e quem diz
o espaço igualmente fala de uma dada noção –, uma presunção que dá origem às mais diversas incompreensões no diálogo e, no geral, na comunicação. Quando não nos é imposto, somos, naturalmente,
a forma do nosso espaço que depende e se expressa pelos referenciais que o dão forma. A interacção
de pessoas com informações e imagens, proporcionado pelo avanço tecnológico e pela expansão da
ligação da rede internauta está, em grande parte nas sociedades civilizadas, a transformar a perspectiva
que se tem da imagem estática empurrando a forma de a percepcionar ou de relacionar com esta para
uma memória de passado. Não obstante tudo isto está a ser um contínuo acto autopoiético, no qual
de forma natural nos apercebemos que nos sentimos limitados às margens bidimensionais de uma tela
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ou de um ecrã. O espaço “lembra” e deixa-se imprimir, e como tal a residência da memória apresenta
a oportunidade disponível de oferecer dados ou impressões sobre a composição instantânea de algo ou
do que possibilita oferecer ou tornar-se. A interpretação do objecto ‘informação’ é criada, e interpretada pela mente, e colocada à disposição no espaço, cabendo-nos a responsabilidade de lhe observar e
de lhe atribuir o significado que compreendermos, que dizemos entender ou que resolvermos usar, no
entanto a interpretação é sempre nossa, é a nossa coisa-em-si. Neste artigo, para além de se atribuir
a designação de ‘propenso’ a uma disponibilidade (affordance) de um objecto caracterizado pela sua
informação endémica, se culmina numa análise semiótica da Teoria da Comunicação de Shannon, até
agora inexistente ou incompleta.

MODERAÇÃO: ROSA MARIA SOBREIRA

PAINEL 2 – SALA VÍTOR DE MATOS – 14/11 . 9H30

NOME: CATARINA

MOURA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A

forma como lugar de possibilidade

Da composição da palavra à composição da imagem, a caixa – real e metafórica – tem sido
uma interface constante, feita ora de evidência, ora de subtileza e invisibilidade, mas sempre de possibilidade de fluxo, abertura e ligação no modo como configura e in-forma o imaginário e a nossa relação
com ele . É aí que se situa a nossa proposta, na indagação que uma forma tradicionalmente pensada
como clausura pode convocar a partir do momento em que a reposicionamos como abertura, fronteira
e ponte. Se aceitarmos que in-formar é dar forma, in-formação seria o que obtemos do processo de dar
sentido (e, portanto, forma) ao caos e a tudo de exterior que a realidade é. In-formar é o nosso modo de
o conter, colocando-o nas pequenas caixas rotuladas e categorizadas que constituem – literalmente – a
nossa forma de conhecer. Toda a forma se coloca como limite entre a ordem e o caos, habituando-nos a
pensar o acto de formatar e de formar como fechamento e necessária contenção. Mas um limite, qualquer limite, é também fronteira e, nesse sentido, zona simultânea de conflito e abertura, medo e desejo,
barreira e afecção, resguardo e hibridismo. O contágio como opção tem tanto de fascinante como de
aterrador, convocando-nos no desafio da abertura a todos os possíveis e ao que, em nós, na nossa forma,
com eles se abre também. Ser in – formal é isso mesmo: permitir que a forma – tanto a que atenua o ‘o’
coo a que o acentua – seja, não rígida, mas meta: meta-física e meta – morfose, porque só na possibilidade de transformação podemos aspirar à liberdade. Talvez por isso se diga das pessoas in-formais que
pensam fora da caixa. Mas não se trata de pensar fora da caixa, trata-se de pensar a caixa fora da forma
que a nega enquanto lugar de possibilidade.
RESUMO:

_
NOME: MARIA

DO P. SOCORRO MAGALHÃES FREIRE DE CARVALHO

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Memória,

Bairros e Mitos na obra de Calasans Neto

RESUMO: O

objetivo principal deste estudo é retratar a obra de Calasans Neto, relacionando suas memórias ao contexto sociocultural baiano, bem como as significações locais dando ênfase as questões míticas
representadas simbolicamente por cabras e baleias, e outros elementos também presentes na vida desse
artista. A base metodológica se apoia nos estudos feitos pelos autores Arjun Appadurai (2004) e Iuri
Lotman (1996), que abordam temas como o universo simbólico, a imaginação e a memória. Será de
grande relevância o levantamento bibliográfico da autora Myriam Fraga e os embasamentos teóricos
de Jerusa Pires Ferreira sobre Semiótica da Cultura, Mitos, Cultura, Imaginário e Oralidade, para as
questões míticas também me reportarem a autores como Joseph Campbel e Junito de Souza Brandão.
Este texto é um recorte da pesquisa de doutorado, de caráter exploratório (GIL, 2010) e de campo,
cumprindo às vezes um papel etnográfico, teve como propósito proporcionar maior familiaridade com
a vida e a obra desse gravurista da Bahia. A sustentação foi baseada numa análise documental, na
investigação bibliográfica e na realização de entrevistas. A coleta de dados envolveu um levantamento
bibliográfico e entrevistas com pessoas que conviveram com Calasans Neto, com o intuito de traçar
um perfil do artista, contextualizando-o como gravurista e percebendo as influências em sua produção
artística, recebidas de outros artistas e de sua participação como membro da Geração Mapa (movimento
de jovens artistas que revolucionaram a cultura baiana).
197

NOME: ADRIANA

PIERRE COCA E PAULA CORUJA DA FONSECA

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Rastros

de telerrecriação na dramaturgia brasileira contemporânea

A pesquisa investiga os processos de rupturas de sentidos e explosões (LOTMAN, 1999) na
teledramaturgia brasileira contemporânea. O corpus compreende fragmentos de três produções exibidas
pela TV Globo, emissora hegemônica na área. A metodologia adotada é a análise de cenas das produções observadas. O aporte teórico principal é a Semiótica da Cultura, com a reflexão ancorada nos
conceitos de explosão e criação do texto artístico de Lotman (1978; 1999), para refletir como se dão os
tensionamentos que conduzem a novos sentidos. Portanto, o objetivo geral é apreender o processo de
reconfiguração de códigos, formatos, linguagem da teledramaturgia contemporânea e, para alcançá-lo, a
pesquisa problematiza as rupturas de sentidos na teleficção em suas dimensões estéticas e de percursos
narrativos, propondo o conceito de telerrecriação que, além da Semiótica da Cultura, traz aproximações ao Terceiro Sentido de Barthes (2009). O terceiro sentido ou o sentido obtuso, segundo o autor,
é aquele capaz de perturbar, “subverte não o conteúdo, mas toda a prática de sentido. Nova prática,
rara, afirmada contra uma prática maioritária (a da significação)” (BARTHES, 2009, p. 60). Partimos
do pressuposto que na última década a desconstrução à matriz tradicional de narrar na televisão vem
sendo progressiva, sobretudo, no que tange a formatos melhor acabados do ponto de vista da produção.
Esses trabalhos se apresentam, de alguma maneira, como crítica à forma canônica de contar histórias
de ficção seriada. A ficção seriada televisual brasileira se reinventa diante das novas maneiras de ver e
produzir audiovisual, por um lado, porque o telespectador, hoje, solicita uma TV que possa ser encontrada em outras telas, como o celular e o computador, além do tradicional aparelho de TV. Também há
a pressão provocada pelo sucesso das séries norte-americanas, mais acessíveis que antes, e sinalizam
a chamada terceira idade de ouro da televisão dos Estados Unidos, segundo Carrión e Scolari (2014).
Só que mesmo com a velocidade com que as mídias digitais remodelam os modos de se comunicar, a
TV se mantém como o meio de comunicação de maior penetração no Brasil: 96% da população tem
o hábito de ver TV aberta . Em um levantamento inédito realizado pelo IBOPE, tornou-se público
que o brasileiro passou três meses de 2014 diante da TV . Conclui-se que a televisão é um meio de
expressão e significação relevante em nosso país e estamos vivendo um momento que gera, em vários
aspectos, propostas para um novo regime de visibilidade, sintoma das aceleradas transformações sociais
no campo comunicacional, como as questões impostas pela multiplicidade de formatos no audiovisual
e das transmutações nos modos de ver e produzir imagens na contemporaneidade.
RESUMO:

_
NOME: EDSON

MODESTO A JR

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:

espaço sincrético

Mídia Sacralizada e Religião secularizada: um terceiro

RESUMO: Este trabalho visa colaborar com estudos efetuados na área de Ciências da Religião, sendo mais
uma ferramenta aos pesquisadores que tiverem seus interesses voltados aos estudos semióticos, mais
precisamente aos advindos da Escola de Paris. Situamos nossa pesquisa num fenômeno da atualidade
observado como texto/discurso de caráter religioso Católico Apostólico Romano que, distanciando-se
dos moldes tradicionais constitutivos de rituais litúrgicos da Igreja Católica, se nos oferece como um
recorte sui-generis desta, dentre os inúmeros eventos pesquisados de diferentes procedências religiosas.
Embora mantendo alguns traços comuns encontrados nessas outras práticas ritualísticas, não apresenta
analogia com nenhuma delas, nem mesmo com a que lhe deu origem. A metodologia utilizada foi extraída
da teoria semiótica greimasiana, objetal, com implicações subjetais na teoria de Jean-Claude Coquet,
e na daviliana para os envolvimentos com manifestações não-verbais. Procuramos demonstrar como o
ator ou atores foram construídos; como desenvolveram seus programas narrativos para a conjunção com
os valores investidos nos objetos de busca. Das estruturas discursivas às estruturas sêmio-narrativas
(simples e profunda), fundamentadas na manipulação, serão examinados os objetos modais responsáveis pela aquisição da competência dos actantes sujeitos da performance que os levará à sanção protagonizada pelos actantes sujeitos judicantes, in texto, os fiéis partícipes da narrativa.
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