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Resumo: A pesquisa resulta de reflexões acerca do tema das Smartcities, em que as relações 
mídia e cidade, mídias e tecnologias indicam a ocorrência de um fenômeno denominado aqui 
de guettrificação: uma mistura de guetificação (segregação e exclusão) com gentrificação (abur-
guesamento e valorização de áreas degradadas). Em outras palavras, ao mesmo tempo que as 
populações mais pobres são expulsas de suas áreas de habitação, devido à dinâmica das em-
presas nesses territórios, muitas vezes em colaboração do poder público (a chamada renova-
ção urbana), as classes média e média alta instalam-se nesses espaços e vivem segregados em 
determinadas espaços. Um exemplo disso na América Latina são condomínios privados, com 
forte esquema de segurança, e, muitas vezes, ao lado de favelas. Isso nos indicou a necessidade 
de propor e investigar outras possibilidades que se apresentam para o viver contemporâneo 
da população, assim como as formas como aplicativos e redes sociais podem ou não auxiliar 
na superação das dificuldades nos territórios das Smartcities, processo que denominamos de 
Mídia Territorial Resiliente. Nestes tempos de globalização, emerge a questão da resiliência 
como uma das condições para viver de forma sustentável nas cidades ao redor do mundo, 
independentemente de qual seja a escala geográfica. Relacionado a isso, as pessoas também 
experimentam processos sócio-ecológicos múltiplos e coletivos, alguns baseados em centros 
cívicos organizados em bairros ou distritos, outros em grupos de artistas, mulheres, idosos (por 
exemplo a luta social coletiva dos Yayos Flautas de Barcelona). 

Palavras-chave: Smartcity. Barcelona. Mídia Territorial Resiliente. Guettrificação.

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA SMARTCITY BARCELONA.  
A MÍDIA TERRITORIAL RESILIENTE

Paulo Celso da Silva / UNISO1  

1 Professor titular no Programa de Mestrado em comunicação e Cultura. E-mail paulo.silva@prof.uniso.br
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CARTOGRAFIAS URBANAS, EXPERIÊNCIA, COLETIVO: 
REFLEXÕES DO MÉTODO DO MAPEO COLECTIVO PROPOSTO 
PELO DUO ICONOCLASISTAS

Gabriel Ramos / USP1 

1 Doutorando em Arquitetura e Urbanismo na USP.

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão acerca da ideia de cartografias urbanas presente nos 
trabalhos do duo de artistas Iconoclasistas. Com isto, pretendemos nos aproximar desses mé-
todos para ampliar a compreensão do campo disciplinar do Urbanismo, destacando a impor-
tância de se considerar a experiência urbana contemporânea. Para isso, partimos da premissa 
de que esses artistas têm produzido discussões territoriais relevantes pelo método das carto-
grafias urbanas coletivas, pois se esforçam em incorporar as dimensões da experiência e do 
coletivo, propondo outras formas de conhecimento sobre cidades e territórios diferentes das 
que têm se consolidado pela disciplina do Urbanismo. Dessa maneira, por meio de um corpus 
teórico específico, pretendemos apresentar, em primeiro momento, a noção de experiência, 
para, em seguida, discutir o método de estudo de territórios criado pelos artistas argentinos 
Iconoclasistas, chamado Mapeo Colectivo, a fim de que alcancemos um debate sobre a impor-
tância em se discutir a noção de experiência urbana contemporânea no campo do Urbanismo.  

Palavras-chave: Experiência urbana. Métodos. Cartografias urbanas. Mapeo Colectivo. 
Iconoclasistas.
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A AÇÃO DE COLETIVOS URBANOS REDEFININDO 
ESPAÇOS PÚBLICOS NA PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO 
PAULO: ELABORAÇÃO DE MANUAL DE AÇÕES AUTO-
GERIDAS COM BASE EM ESTUDOS DE CASO

Jefferson David Gomes Arruda / USJT1   
 

1 Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade São Judas Tadeu e bolsista FAPESP de Iniciação 
Científica, sob orientação da Profª Drª Maria Carolina Maziviero.

Resumo: A pesquisa visa ao estudo sobre novas formas de apropriação do espaço público por 
meio de ações autogeridas e transversais às ações governamentais, comandadas por arran-
jos descentralizados, flexíveis e situacionais, organizados de forma anárquica e horizontal, que 
vêm sendo chamados de “coletivos urbanos”. Essas ações autogeridas têm crescido na cidade 
de São Paulo com a retomada dos espaços públicos, acompanhada pela reivindicação do direito 
à cidade, que tem a sua origem a partir da década de 1990, em um contexto de reestruturação 
produtiva das cidades, bem como de uma administração pública neoliberal, devido à entrada 
do chamado Planejamento Estratégico na gestão urbana nas cidades da América Latina. Essa 
reaproximação com a cidade é impulsionada ainda, pelo esvaziamento dos espaços públicos 
provocado pela conjuntura das repressões do regime militar brasileiro entre décadas de 1960 
e 1980. No entanto, esse contexto de reivindicações do direito à cidade é retomado em 2001, 
devido a levantes populares de dimensões políticas, sociais e tecnológicas, os quais ocorreram 
em diversas cidades do globo, eclodindo, no Brasil, a partir de junho de 2013, em protestos que 
se iniciam contra o aumento das tarifas de transporte público, mas que, posteriormente, se 
desdobram em outras reivindicações. Contudo, a atuação desses coletivos tem atraído maior 
foco quando acontecem no eixo do centro ao vetor sudoeste de São Paulo. Sendo assim, a 
pesquisa procura entender como esse “urbanismo insurgente” ocorre nas franjas da cidade, 
guiado pelo método de estudos de caso de alguns coletivos atuantes na periferia, de modo a 
pensar o modo como atuam e transformam o espaço público, resultando na elaboração de um 
manual de autogestão sobre a atuação dos coletivos no espaço público em áreas periféricas.

Palavras-chave: Espaço público. Ativismo. Coletivos urbanos. Formas de apropriação es-
pacial. Urbanismo insurgente. 
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PRÁTICAS URBANAS TRANSFORMADORAS A ATUAÇÃO 
DOS COLETIVOS URBANOS REDEFININDO ESPAÇOS 
PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Paula Hori / USP1  
Eugenio Queiroga / USP2 

Resumo: A pesquisa tem como objeto central os coletivos urbanos3  que atuam nos espaços 
públicos da cidade de São Paulo, pretendendo contextualizar o surgimento e a atuação deles, 
bem como refletir sobre a maneira como o poder público vem se articulando com esses novos 
movimentos sociais. Como estudo de caso, analisa-se a atuação dos coletivos urbanos Ocupe 
e Abrace4  e Organismo Parque Augusta5 . A análise está sendo feita por meio de pesquisa 
participante, cuja autora e membros do coletivo se envolvem de modo cooperativo, para que 
seja possível desenvolver um estudo com base empírica que, aliado aos quadros de referência 
teórica, pretende interpretar mais adequadamente a realidade. Os coletivos urbanos são no-
vos movimentos sociais que questionam as condições em que se encontram alguns espaços 
públicos da cidade, incentivando a ocupação, ativação dessas áreas através de manifestações e 
apropriações de caráter artístico, político e urbanístico. Chamam a atenção dos cidadãos para 
os espaços públicos, esquecidos pelo poder público e pela sociedade, para ressaltar o ideal 
de lazer, cultura e convivência em meio ao ambiente urbano. O modo tradicional de desen-
volvimento das cidades brasileiras, baseado em planos urbanísticos, vem sendo questionado 
enquanto novas possibilidades de organização do espaço e da sociedade ganham importância 
na orientação dos estudos do planejamento urbano, político e social. A atuação dos coletivos se 
mostra como uma nova possibilidade de vivência da sociedade civil na proposição das cidades, 
fazendo com que ações de ressignificação dos espaços públicos de maneira inovadora, insur-
gente e democrática se multipliquem pelo país.

Palavras-chaves: Espaço público. Apropriação. Coletivos urbanos. Ocupe e Abrace. Orga-
nismo Parque Augusta.  

1 Arquiteta e Urbanista, mestranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
2 Arquiteto e Urbanista, Professor Associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo.
3 Entende-se por coletivos urbanos a sociedade civil que, por meio de organizações coletivas e voluntárias, 
se articulam em torno dos espaços públicos das cidades para questionar as condições em que estes se encontram. 
Podem se apresentar como organizações não-governamentais, grupos comunitários, associações profissionais, mo-
vimentos sociais, associações comerciais, coalizões, grupos ativistas e etc.
4 Criado em 2013, o coletivo Ocupe e Abrace tem como objetivo requalificar a Praça Homero Silva, maior 
espaço público verde do bairro da Vila Pompeia na zona oeste de São Paulo. O coletivo reativou a praça e conseguiu 
transformá-la em um local tanto de lazer quanto de convivência dentro do bairro. Por meio da mobilização da vizi-
nhança, promove atividades e mutirões para manter a praça ativa e ocupada. A praça foi rebatizada como Praça da 
Nascente pelo coletivo já que ela possui diversas nascentes do Córrego da Água Preta.
5 Criado em 2014, o OPA é um movimento autogerido, horizontal e heterogêneo que reivindica a constru-
ção do Parque Augusta no terreno localizado entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá na região 
central de São Paulo. O coletivo promove assembleias públicas, reuniões de grupos de trabalho, ações diretas nas 
ruas e nas redes para viabilizar o parque 100% público, impedindo o projeto das construtoras Setin e Cyrela, donas 
do terreno, que prevê a construção de torres comerciais e residenciais.
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MUSEUS E ACESSIBILIDADES AOS PÚBLICOS ESPECIAIS: 
CARÁTER SOCIAL E INCLUSIVO

Paula Sanjuliani Costa / PUC-Campinas1 

1 Graduada em Publicidade e Propaganda e mestranda em Linguagens, Mídia e Arte na Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas.

Resumo: Os museus, inicialmente locais para exposições de obras, apresentam, na sociedade 
atual, também caráter mais social e inclusivo, sendo isso uma prioridade, pois são lugares que 
têm o dever de atender com qualidade a todos os tipos de público. Considerando-se essa ca-
racterística inclusiva, pode-se dizer que esses locais reforçam esse papel social, adotado dentro 
da interpretação da cultura, construindo o conhecimento, fortalecendo a cidadania, o respeito 
à diversidade cultural e o incremento da qualidade de vida. No geral, é um desafio para as ins-
tituições e um longo caminho a se percorrer. Trazendo como exemplo de projeto, observa-se a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, que já conta com ampliações das Ações Educativas no Pro-
grama Públicos Especiais; tornando, assim, os acervos, com o passar do tempo, mais acessíveis 
aos públicos que necessitam dessa atenção especial. 

Palavras-chave: Museus. Caráter social e inclusivo. Públicos especiais. Ações educativas.
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ATIVISMO SOCIAL, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CONTRA-
DISCURSO: O CASO DOS JOVENS DO JARDIM ITATINGA, EM 
CAMPINAS

Ana Laura Aiko No1  
Fabiano Ormaneze2  

1 Aluna do 4° ano do curso de Jornalismo da PUC-Campinas com bolsa de extensão na mesma universidade. 
E-mail: analauraan@gmail.com.
2 Professor dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da PUC-Campinas com projeto de extensão apro-
vado para o biênio 2016/2017. Doutorando em Linguística na Unicamp, instituição onde também fez o mestrado. 
E-mail: fabiano.ormaneze@puc-campinas.edu.br.

Resumo: Este trabalho descreve o processo de construção da fanpage “Estigma/Estima”, de-
senvolvida como parte das atividades do projeto de extensão homônimo na PUC-Campinas, em 
parceria com o Centro de Promoção para um Mundo Melhor (Cepromm), no Jardim Itatinga 
(Campinas-SP), bairro que, desde sua criação, na década de 1960, é majoritariamente ocupado 
por casas de prostituição. O projeto de extensão, desenvolvido no biênio 2016/2017, tem como 
principal objetivo oferecer subsídios para adolescentes do bairro e do entorno elaborarem ma-
teriais de comunicação audiovisual, a fim de que isso possa funcionar como contradiscurso em 
relação ao que circula socialmente sobre o bairro. Os materiais têm como foco a demonstra-
ção dos modos de vida, dos anseios, dos preconceitos enfrentados e das demandas do grupo, 
para além da imagem associada à prostituição. A fanpage, criada no segundo semestre do ano 
passado, é o canal que os adolescentes participantes do projeto utilizam para a postagem dos 
materiais, na tentativa de promoverem discussões e exporem suas expectativas. A análise aqui 
proposta leva em consideração a descrição desses materiais e seus efeitos, indicando o início 
de uma produção alternativa ao que é divulgado nos meios tradicionais de comunicação e pro-
movendo mudanças em relação à percepção da identidade dos participantes. 

Palavras-chave: Extensão universitária. Comunicação alternativa. Adolescentes. 
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REDES DIGITAIS NA DEFESA DE UM OLHAR MAIS PLURAL 
PARA O ENVELHECIMENTO HUMANO

Cíntia Liesenberg / PUC-Campinas, USP1 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo e professora da Faculdade de Relações Públicas do Centro de Linguagem e 
Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Resumo: O tema do envelhecimento populacional vem ganhando maior relevância nos últimos 
anos em função de impactos relativos ao aumento da expectativa de vida da população e in-
versão da pirâmide etária, em nível mundial. Isso implica questões variadas, como as de gênero 
e equidade social, saúde pessoal e pública, políticas governamentais, convivência intergera-
cional, mobilidade urbana, governo de si e do corpo, dimensões do cuidado, violência e maus 
tratos, abertura de mercados de consumo, entre tantos aspectos que regulam e constituem a 
vida dos sujeitos tanto coletividade quanto consigo próprios. Apesar das mudanças intensas e 
da diversidade que o tema encerra, continuam presentes de maneira ostensiva preconceitos e 
estereótipos em torno da velhice, numa sociedade e num tempo que têm na juventude um va-
lor extremo. No Brasil, a importância da temática se acentua pela velocidade com que ocorrem 
as transformações decorrentes do aumento da população de idosos, em um cenário marcado 
por níveis elevados de desigualdade econômica, social e cultural. É assim que o trabalho se in-
teressa pela atuação de organizações voltadas para uma maior visibilidade e sensibilização para 
a causa dos idosos, tendo como foco parte de estudo exploratório de postagens, realizadas em 
páginas do Facebook de duas delas: Portal do Envelhecimento e ILC-Brasil. Ambas promovem a 
mobilização e defesa de novos olhares para o envelhecimento, na reivindicação por uma visão 
mais sistêmica e por um lugar mais amplo de ação, de representatividade, de direito e de voz 
para essa população, causa que diz respeito a todos nós, idosos ou não. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Redes digitais. Mídias. Representações sociais.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE ESCOLHERAM O 
JORNALISMO COMO PROFISSÃO

Bárbara Garcia Pedroso / PUC-Campinas1 

1 Jornalista e mestranda em Linguagens, Mídia e Arte na PUC-Campinas.

Resumo: O livro-reportagem Sobre limão e linhas tortas: a trajetória de pessoas com defici-
ência no jornalismo profissional consiste em uma coletânea de nove depoimentos de pessoas 
com algum tipo de deficiência, seja física, intelectual ou visual, que escolheram o jornalismo 
como profissão. Em seus relatos, elas abordam as principais dificuldades enfrentadas para 
conquistar uma posição no mercado de trabalho, a lei de cotas, o preconceito, as melhores 
experiências na carreira jornalística e vivências pessoais. A jornalista autora do livro também 
possui uma deficiência física leve, por isso identificou a necessidade de se engajar em questões 
relacionadas à acessibilidade, inclusão e direitos dessa parcela da população. A relevância do 
trabalho está em colocar foco nessas questões, visto que as pessoas com deficiência já somam 
23,9 % da população brasileira e atualmente demandam maior representatividade das mídias 
do que em épocas anteriores.
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OS CYPHERPUNKS E A CRIPTOPOLÍTICA: A LIBERDADE DA 
INFORMAÇÃO E O DIREITO À PRIVACIDADE NA ERA DAS 
TECNOLOGIAS SMART

Bruno Antunes / Universidade Metodista1 

1 Doutorando do curso de pós-gradução em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP). Membro do grupo de pesquisa ComTec (Comunicação e Tecnologias Digitais), liderado pelo Prof. Dr. Sebas-
tião Squirra.

Resumo: As tecnologias digitais se tornaram parte integrante do cotidiano em uma sociedade 
conectada. A ubiquidade da internet transformou os dispositivos móveis em parte integrante 
dos corpos dos indivíduos que utilizam suas facilidades para resolver e agilizar os processos 
da vida diária. Neste sentido, os dispositivos digitais se tornaram smart, ou seja, inteligentes, 
usando os dados pessoais que disponibilizamos o tempo todo, para nos conectarem àquilo que 
desejamos, mesmo que não peçamos para que o faça. Fazemos uploads de nossas preferências 
culturais, gastronômicas, moda, consumo, etc., e as tecnologias smart tornam produtos midiáti-
cos ou consumíveis, personalizados aos nossos gostos. Desde uma simples opção para comprar 
um calçado até um possível encontro com outra pessoa, são itens sugeridos pelas tecnologias 
smart em uma sociedade em constante conexão. A informação, então, ganha muito poder em 
uma era que as interações são mediadas pelas tecnologias digitais. As gigantes da informação, 
como Google e Facebook, utilizam os dados que colhem de seus usuários para lucrarem, e os 
governos, em alguns casos, para praticarem a censura e controle de quais informações serão 
disponibilizadas ao público. Em contraponto, os ativistas digitais cypherpunks acreditam que a 
criptografia pode garantir a privacidade aos usuários, além de ser utilizada como ferramenta 
para o confronto político. A premissa do grupo “privacidade os usuários e transparência aos 
poderosos” indica que a criptografia é utilizada para proteger o cidadão e garantir o direito à 
participação política sem censura e com transparências dos governos. Portanto, este trabalho 
tem como objetivo demonstrar como os cypherpunks atuam na preservação da privacidade e 
criam uma criptopolítica.

Palavras-chave: Cypherpunks. Informação. Criptografia. Política. Privacidade. Tecnolo-
gia.
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ANONYMOUS BRASIL COMO A FACE DA VERDADE: UM 
ESTUDO SOBRE A FUNÇÃO AUTOR NO CIBERESPAÇO

Paulo Noboru de Paula Kawanishi / UNICAMP1 

1 Mestre em Linguística Aplicada na UNICAMP

Resumo: Os últimos anos foram marcados por diversas manifestações por todo o Brasil. Por 
meio delas, grupos específicos buscaram ganhar voz e estabelecer uma posição de verdade. 
Contudo, nenhum desses eventos chegou à magnitude das manifestações de junho de 2013, 
quando, supostamente, o Gigante havia acordado. Diferente das últimas manifestações, as cha-
madas Jornadas de Junho não defendiam partidos políticos ou figuras específicas da sociedade: 
não havia uma causa em comum. A figura do Anonymous aparece, durante aqueles dias, como 
um pilar que sustentou as ações dos manifestantes, mas poucos conseguiam delinear uma 
razão para tal. Conhecido por ser um grupo de hackers escondidos no anonimato da Internet, 
o Anonymous foi nosso objeto de pesquisa de mestrado, em que questionamos o exercício da 
função de autor, assim como determinada no trabalho de Foucault. Dentro do Facebook, mais 
de um milhão de pessoas curtiram a página “Anonymous Brasil” e ouviam, atenciosamente, 
os seus dizeres e, supostamente, as suas verdades. Tentando compreender como a figura do 
Anonymous foi utilizada para a construção de discursos de verdade, analisamos os comentários 
feitos dentro da página do Facebook mencionada. 

Palavras-chave: Autoria. Discurso. Tecnologias de informação e comunicação.
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ATIVISMO DE DADOS EM PLATAFORMAS TRANSMÍDIA

Dario Mesquita Júnior  / UFSCar, UAM1  
Gustavo Padovani / UFSCar2  

João Carlos Massarolo / UFSCar3  

1 Doutorando em Design na Universidade Anhembi-Morumbi e professor do curso de Imagem e Som na 
UFSCar. 
2 Mestre em Imagem e Som, professor substituto do curso de Imagem e Som na UFSCar.
3 Doutor em Cinema na ECA-USP e professor do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som na UFSCar.

Resumo: Na última década, as ferramentas de monitoramento de redes sociais se multiplica-
ram numa velocidade vertiginosa e se tornaram um dos grandes motores da economia contem-
porânea. Na sociedade da informação, a expressão, o meio e a mensagem cedem lugar para 
os grandes bancos de dados das plataformas transmídia. Assim, devido à enorme importância 
econômica e social que adquiriram, as técnicas de monitoramento das redes sociais geram 
controvérsias.
Dentro do campo do ativismo, essas técnicas analisam rastos deixados pelo usuário com uma 
vontade de verdade para identificar tendências e posicionamentos políticos ideológicos peran-
te determinados acontecimentos. No entanto, essas técnicas são tratadas no mercado, bem 
como no ambiente acadêmico, como verdadeiras caixas-pretas. Ou seja: além de ainda existi-
rem poucos estudos que questionem como essas ferramentas funcionam, há também um pro-
blema metodológico que transforma os “setups” desses softwares em resultados que validam 
apenas uma ou outra hipótese previamente definida - e as análises podem ocultar uma série 
de caminhos e leituras possíveis sobre os dados coletados 
Perante esses pressupostos, quais caminhos possíveis podem levar os softwares para além de 
máquinas geradoras de respostas ao se isolarem em números e gráficos? Como suas pesqui-
sas podem incorporar e problematizar suas falhas no entendimento de práticas subjetivas em 
rede?

Palavra-chave: Ativismo. Dados. Monitoramento. Transmídia.
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REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIO-
INTERATOR E TECNOLOGIAS EMERGENTES A PARTIR DO QR 
CODE 

Felipe Parra / UNISO1   

1 Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba (UNISO), e-mail: parra.profissional@
gmail.com 

Resumo: Este texto é um compêndio da dissertação intitulada “Comunicação contemporânea, 
cultura digital e práticas socioculturais: relações entre usuário - interator e tecnologia QR Code”, 
defendida no Mestrado em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba e aborda, 
pela perspectiva comunicacional, os vínculos que se estabelecem entre elementos humanos e 
tecnológicos. Especificamente, a pesquisa reflete sobre a sociedade atual, observada a partir 
do QR Code (Quick Response Code). Para tanto, elabora-se uma experiência poética com o QR 
Code, tendo como referente o vídeo Umbra (PARRA, 2014), a partir de códigos bidimensionais 
fixados em diversas cidades. A forma como as tecnologias emergentes fornecem potencialida-
des, que impulsionam transformações socioculturais, permeia a problemática desta pesquisa. 
Justifica-se a formulação do estudo pela verificação de que, no campo da Comunicação, consi-
dera-se mais o QR Code como solução tecnológica do que como objeto de estudo. A descrição 
de sujeitos, objetos e experiências contextualiza as transformações observadas nesta investi-
gação. O embasamento teórico dos estudos contemporâneos (GARCIA, 2015) delineia o pensa-
mento proposto. As considerações finais apontam para novas inquietações acerca do QR Code. 

Palavras-chave: Comunicação contemporânea. Cultura digital. Estudos contemporâneos. 
QR Code.   
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O ATOR E O NÃO-ATOR EM FILMES BRASILEIROS E ITALIANOS

João André Brito Garboggini / PUC-Campinas1 

1   Professor da Faculdade de Publicidade e Propaganda, Centro de Linguagem e Comunicação, da 
PUC-Campinas. Doutor em Artes na UNICAMP.

Resumo: Proponho como fonte de pesquisa os filmes Barravento (ROCHA, 1969), Diamante 
Bruto (SENNA, 1977), La Terra Trema (VISCONTI, 1948), Boccaccio’70 – episódio Il Lavoro (VIS-
CONTI, 1962), nos quais aparecem dramaturgias comunitárias e coletivas. Posso especular que 
a dramaturgia cinematográfica se desenvolve no processo de roteirização que constrói a nar-
rativa audiovisual. Para tanto, pretendo iniciar a pesquisa a partir da observação de imagens 
de atores e de não atores na realização dos filmes relacionados, o que pode contribuir para a 
descoberta de cinedramaturgias coletivas e comunitárias emergentes. A filmografia seleciona-
da para este trabalho destaca-se do chamado neorrealismo cinematográfico italiano, da com-
media all’italiana e da escola baiana proposta por Glauber Rocha (2003) que precede o cinema 
novo brasileiro, tendo como proposta o recorte de trechos fílmicos onde será verificada a pre-
sença do ator e do não-ator (BOAL, 1982) e suas relações com a paisagem.

Palavras-chave: Cinema. Dramaturgia. Ator. Não-ator.
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O CINEMA QUE SE MOVE 

Cristina Barreto de Menezes Lopes / Metrocamp, UNICAMP1 

1 Professora do curso de Produção Audiovisual Devry-Metrocamp e doutoranda em Artes Visuais na Uni-
camp

Resumo: O presente artigo analisa o trabalho da artista canadense Michelle Teran, que explora 
a interação entre narrativa audiovisual, vídeos locais e mobilidade. Seu projeto Buscando al Sr. 
Goodbar (2009) propõe um ônibus como lugar de projeção de vídeos que já estão publicados 
no youtube. Os trabalhos exibidos têm relação direta com o percurso proposto e são escolhidos 
por meio de um cruzamento de dados entre Google Earth e YouTube, durante um passeio pela 
cidade espanhola Murcia, na Espanha. O processo envolve a disponibilidade de dados: sempre 
que um vídeo desse tipo divulga as coordenadas geográficas de onde foi filmado, ele é codifi-
cado no Google Earth por meio de um sistema especial de mapeamento de software. Assim, o 
ônibus pode ser seguido pelo aplicativo do Google, enquanto os vídeos do YouTube são exibi-
dos no próprio ônibus. O projeto de Teran envolve arte, vigilância e privacidade, explorando o 
impacto da vigilância na maneira como lidamos com nossas vidas.

Palavras-chave: Arte. Tecnologia. Vigilância. Mobilidade.
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WEBDOCUMENTÁRIO, INCLUSÃO E ATIVISMO EM PROJETO 
DE EXTENSÃO COM SURDOS

Matheus Gomide / PUC-Campinas1  
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1 Aluno do 2° ano do curso de Jornalismo da PUC-Campinas. Bolsista do Projeto de Extensão “Educomunica-
ção e comunicação audiovisual para surdos”, na mesma universidade.
2 Professor da PUC-Campinas, nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Digital, coor-
denador do projeto de extensão “Educomunicação e comunicação audiovisual para surdos”, no biênio 2016/2017. 
Mestre pela Faculdade Cásper Líbero. Doutorando em Linguística pela UFSCar.

Resumo: Produzir um documentário, essencialmente para a plataforma internet, sobre a ex-
posição dos hábitos, modos de vida, demandas e visão de mundo é o objetivo do Projeto de 
Extensão “Educomunicação e comunicação audiovisual para surdos”, previsto para o biênio 
2016/2017, desenvolvido pela PUC-Campinas, em parceria com a Comunidade Éfeta, de Cam-
pinas. Tem-se em vista a capacitação dos participantes, que são surdos, para a utilização de fer-
ramentas de comunicação audiovisual como auxílio para o pertencimento social e a inclusão. 
Nesse sentido, podemos refletir sobre o ativismo e a ocupação de espaços nas redes sociais 
digitais, uma vez que, a partir dos resultados do projeto, os participantes estarão mais prepa-
rados para usar a mídia como instrumento de suas demandas. Para a consolidação do projeto, 
vários elementos se tornam necessários, tais como o desenvolvimento de oficinas sobre comu-
nicação audiovisual e a assessoria ao grupo para a produção de documentário, utilizando, para 
isso, câmeras de celulares ou equipamentos portáteis dos próprios participantes e/ou da insti-
tuição parceira. Para a edição, serão utilizados recursos disponíveis na internet de modo gratui-
to, de forma a mostrar que a comunicação é um direito e deve ser desenvolvida como potencial 
pelos sujeitos, independentemente de sua condição social. Parte-se também da ideia de uma 
prática educomunicativa, que prepara os participantes para a mídia e pela mídia, ao propor, 
ainda, a discussão sobre a representação das deficiências na grande imprensa e possibilitar que 
o produto oriundo do Projeto de Extensão possa se configurar como um discurso alternativo.

Palavras-chave: Webdocumentário. Surdos. Discurso.  
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VIDEOGRAMAS DE UMA REVOLUÇÃO: FILME-ENSAIO E 
ATIVISMO POLÍTICO

André Luiz Olzon Vasconcelos / Mackenzie1 

1 Doutorando na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Resumo: Como epígrafe para seu artigo “On Media and Democratic Politics: Videograms of a 
Revolution”, Benjamin Young citou o filósofo italiano Giorgio Agamben que, refletindo a res-
peito dos acontecimentos na Romênia, disse que “do mesmo modo que foi dito que, após 
Auschwitz, é impossível escrever e pensar como antes, depois de Timisoara já não será possível 
assistir televisão da mesma forma”. Harun Farocki e Andrei Ujica produziram Videogramas de 
uma Revolução a partir de arquivos videográficos alheios, compostos de imagens amadoras e 
transmissões oficiais da TV estatal do governo romeno. O filme narra o levante popular ocorri-
do na Romênia, no final de 1989, o qual depôs, julgou, condenou e executou o ditador Nicolae e 
sua esposa Elena Ceaucescu. A obra audiovisual de Farocki e Ujica pode ser compreendida pela 
perspectiva analítica, proposta por Timothy Corrigan, como um filme-ensaio editorial, ou seja, 
uma produção audiovisual que apresenta e discute os acontecimentos da atualidade. Segundo 
Currigan, essas obras são as manifestações ensaísticas de maior proeminência e surgem em 
diferentes tipos de ensaios tanto sociais quanto políticos.

Palavras-chave: Cinema. Filme-ensaio. Ativismo Político.
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ATIVISMO EM DIVERSIDADE DE GÊNERO: O PROGRAMA 
SAIA JUSTA NA CAMPANHA #KISSFORLGBTQRIGHTS

Jéssica Pierre Dyna / PUC-Campinas1 

1   Bacharel em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda e Mestranda do Programa de Pós-
-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, na PUC-Campinas.

Resumo: Abordamos o ativismo em prol da diversidade de gênero, apresentando uma análise 
preliminar de vídeo publicado no dia 5 de Maio de 2017, na página do Facebook do progra-
ma Saia Justa, do GNT, bem como de comentários a ele relacionados. Trata-se de um excerto 
do corpus de nosso projeto de mestrado no Programa de Pós-Graduação Linguagens, Mídia e 
Arte, da PUC-Campinas. O vídeo é uma chamada das apresentadoras do programa Saia Justa 
em prol da campanha pelos direitos LGBTQ na Rússia, convidando à participação por meio da 
postagem de uma foto do usuário beijando uma pessoa, com indicação da localização na Rússia 
e da hashtag #kiss4lgbtqrights. Após o governo de Vladimir Putin banir a parada gay na Rússia 
por 100 anos, o projeto de justiça social brasileiro SSEXX BBOX tomou a iniciativa de lançar esta 
campanha global para protestar contra as infrações aos direitos LGBTQ naquele país. A análise 
procura adotar uma perspectiva teórico-metodológica híbrida, com utilização de aplicativo de 
decupagem de textos, para a busca das palavras mais recorrentes neles, de modo a orientar a 
abordagem do conteúdo, neste primeiro momento do trabalho.

Palavras-chave: ativismo. Diversidade. Gênero. Direitos. Lgbtq. 
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ARCO-ÍRIS CATÓLICO? FÉ, SEXUALIDADE E GÊNERO EM UM 
GRUPO LGBT RELIGIOSO 

Jeferson Batista / UNICAMP1 

1 Graduado em Jornalismo na PUC-Campinas, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social (PPGAS) na UNICAMP. 

Resumo: Este resumo apresenta pesquisa investigativa sobre indivíduos católicos que assumi-
ram uma sexualidade não heterossexual e uma identidade de gênero não cissexual dentro da 
Igreja Católica, a qual, como a maioria das denominações cristãs convencionais, condena o que 
chama de práticas homossexuais e a transgeneridade. Considerando as transformações que 
vêm se desenvolvendo no campo religioso brasileiro e, ao mesmo tempo, a maior visibilidade 
da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) no país, 
o foco empírico desta pesquisa será o Grupo de Ação Pastoral da Diversidade SP (GAPD), que 
atualmente realiza encontros quinzenais na capital paulista. Formado por leigas e leigos, pes-
soas sem cargos eclesiásticos, o grupo acredita ser possível conciliar sexualidade não heteros-
sexual, bem como diversidade de gênero com a fé cristã. Pretende-se investigar o papel desse 
movimento pastoral na promoção do debate sobre diversidade sexual e identidade de gênero 
dentro do ambiente cristão e católico, analisando as ações de tal movimento o combate da 
LGBTfobia e verificando como o GAPD se organiza e atua, mapeando sua inserção no cenário da 
Igreja Católica brasileira e suas relações com a militância LGBT organizada e outros setores da 
sociedade. Esta pesquisa utiliza-se de um método híbrido de investigação: revisão bibliográfica 
e documental; pesquisa etnográfica, com o trabalho de campo e entrevistas com membros des-
se movimento, além de observação sistemática dos canais virtuais de comunicação do grupo 
(Facebook, Skype e site), utilizados para divulgar atividades, congregar pessoas virtualmente, 
combater preconceitos e convidar novos membros, formando uma rede de apoio e suporte 
para pessoas LGBTs católicas.

Palavras-chave: homossexualidade; identidade de gênero; catolicismo; redes sociais.
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CLOSE: PLATAFORMA DIGITAL LGBT FRIENDLY

Carlos Renato Melaré Pizol / UNICAMP1 

1 Especialista em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Campinas. E-mail: renatomelare@gmail.com 
Orientadora: Profª Dra. Julia Stateri. E-mail: panaceadesign@gmail.com  

Resumo: Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Instituto de Artes da Uni-
camp como requisito básico para a conclusão do Curso de Especialização em Design Gráfico. 
Close volta-se ao preconceito sofrido por LGBTs em ambientes públicos, focando na criação de 
uma ferramenta digital colaborativa para mapeamento e rankeamento de estabelecimentos 
comerciais de acordo com o tratamento oferecido aos consumidores pertencentes à comuni-
dade, mensurados através da publicação de experiências nestes locais por parte dos próprios 
usuários, utilizando a cidade de Sorocaba como ponto inicial. Pelo fato de o projeto tratar da 
criação de uma ferramenta digital comunitária, o estudo abrange primeiramente o comporta-
mento geral do consumidor digital na atualidade, bem como os meios que o fazem interagir de 
modo colaborativo para, então, realizar os recortes identitário e geográfico, convergindo numa 
solução correspondente e integrada utilizando abordagens da área do design. A metodologia 
do Design Thinking foi escolhida por sua característica não-linear, que permite combinar fer-
ramentas e áreas que tangenciam o design de forma aberta e iterativa para a criação da plata-
forma, objetivando dar voz a indivíduos LGBT: fazer com que suas opiniões e vivências tenham 
impacto real sobre os estabelecimentos, ao explicitar suas condutas. Ao mesmo tempo, preten-
de-se oferecer uma base de pesquisa aos demais consumidores, proporcionando escolhas mais 
seguras e conscientes em relação aos lugares que frequentam.

Palavras-chave: LGBT. Interface. Diálogo. Consumo. Digital. 
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UMA ANÁLISE SOBRE IGREJAS INCLUSIVAS COMO “GUETOS” 
DA COMUNIDADE LGBT
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1 Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica de 
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2   Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campi-
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Resumo: As igrejas inclusivas são instituições religiosas que fazem uma leitura histórico-crítica 
da Bíblia, utilizando-se dos princípios da Teologia Inclusiva e, assim, não consideram como pe-
cado a orientação sexual ou identidade de gênero díspar da heteronormativa. O recorte para 
saber se tais instituições reafirmam ou não uma segregação no meio, tornando-se “guetos” 
– termo aqui utilizado para designar pessoas que se uniram em virtude de circunstâncias so-
ciais comuns e, por sua vez, encontram-se de alguma forma à margem da sociedade –, vem de 
pesquisas feitas por mais de um ano em quatro dessas denominações no Brasil para produção 
do curta documental “Eu não vou para o céu?”. Como Projeto Experimental, foi realizado, em 
2016, estudo para conclusão da faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas, em comunidade 
LGBT em igrejas inclusivas. A primeira igreja inclusiva surgiu em 1968, nos Estados Unidos, 
como uma instituição alternativa às pessoas LGBT excluídas do ambiente religioso cristão. No 
entanto, o conceito de inclusão pode ser ambígua, presentando interpretação que é alvo de crí-
ticas, segundo estudiosos, quando se tem como definição o “fechamento de uma coisa dentro 
de outra”. Seriam essas instituições “guetos” nos quais a comunidade é lançada? Ou um espaço 
no qual ela pode se reconhecer e conviver com iguais, estando mais segura das ameaças reais 
que a sociedade oferece, porém, excluída de um todo? A partir da pesquisa, verificou-se que 
tais igrejas atuam como agentes de inclusão e de redes de sociabilidade entre os fiéis, propor-
cionando-lhes uma experiência de fé, antes negada nos segmentos tradicionais, e separando-
-os espacialmente do mundo cristão não inclusivo. 

Palavras-chave: LGBT. Igrejas inclusivas. Sexualidade. Gênero. Homossexualidade.  
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MARCAS E ATIVISMO NAS REDES DIGITAIS: NOVAS FORMAS 
DO CONSUMERISMO E DA CIDADANIA NO CONSUMO.

Fábio Mariano Borges / ESPM1 

1 Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, professor do Programa de Mestrado Profissional em Comporta-
mento do Consumidor da ESPM-SP. E-mail: fabiomarianoborges@gmail.com

Resumo: O consumerismo é a prática de cidadania e o exercício político na esfera do consumo 
a partir das iniciativas dos consumidores. Por conta disso, tem na sua história uma relação 
estreita com as ações de boicote e “buycott”, como mostram pesquisadores como Micheletti, 
Follesdal, Brewer, Trentmann, Sassateli, entre outros. As ações consumeristas têm sido então 
tratadas, nas Ciências Sociais, como uma intervenção possível e ativa dos consumidores, ti-
rando-os da passividade e fazendo-os agentes e atores nas relações de consumo. Contudo, 
a surpresa é que, recentemente, são as próprias marcas que estão adotando e fomentando 
ações consumeristas, a fim de dialogar com os consumidores nas redes sociais. Essas ações 
consumeristas das marcas têm se tornado mais intensas e fortes nos últimos 3 anos, dizendo 
respeito a algumas temáticas ou causas principais: empoderamento feminino, inclusão e acei-
tação da diversidade sexual, consumo responsável com menos desperdício. As redes sociais são 
o principal terreno para o ativismo das marcas, caso da Avon no Brasil. Alguns analistas, como 
Weiser e Shaw, apontam este movimento como um “ativismo enlatado”, no qual as empresas 
absorveram e tomaram conta das manifestações cidadãs, reduzindo-as em ações de marketing. 
O presente estudo visa compreender e mapear este ativismo praticado pelas marcas nas redes 
sociais, especialmente no Facebook. A pesquisa valeu-se de uma análise etnográfica, mapean-
do o debate dos consumidores nas redes sociais, e entrevistando profissionais de empresas e 
agências de propaganda, bem como consumidores e as ações mais relevantes das empresas 
que abraçaram a politização do consumo como ferramenta de diálogo com o consumidor.

Palavras chaves: Netativismo. Comportamento do consumidor. Marcas. Inclusão. Face-
book.
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A NARRATIVA PUBLICITÁRIA ALIADA AO ATIVISMO DIGITAL 
EM BENEFÍCIO DE CAUSAS E MARCAS: UM ESTUDO DA 
CAMPANHA ‘FIRST DAYS OUT’

Marina A. E. Negri / USP1 

1 Pesquisadora do Programa de Pós-Doutorado em Ciências da Comunicação, na área: Teoria e Pesquisa 
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Resumo: O objeto central do presente trabalho entrecruza duas das plataformas disponibiliza-
das neste Seminário, a saber: Direitos dos Animais e Direitos Humanos. Trata-se da celebrada 
campanha publicitária “First Days Out” 2015, detentora de nove prêmios internacionais e assi-
nada pela anunciante Pedigree Brasil, a qual, alicerçada no uso profícuo da Estrutura Discursiva 
Narrativa, circunscreve a um só tempo três pautas candentes: de forma direta, a reinserção 
de ex-presidiários no sistema e a adoção de animais abandonados; e, indiretamente, promove 
uma terceira causa não menos significativa nos dias atuais, a integração homem-animal. Em-
basada em dados do centro de pesquisa Waltham, especializado em nutrição e bem-estar ani-
mal, a campanha exalta o fato de que a relação do homem com o animal é capaz de melhorar 
realisticamente a qualidade de vida de ambos. O dado reitera o conceito “Alimente o que há de 
melhor”, promovido pela marca de ração canina nessa campanha global, que inclui como ação 
desdobrada, um hotsite, onde várias ações dirigidas, vinculadas à campanha, são efetivadas: 
internautas podem adotar cachorros, mediante observação de suas fotos e histórias narradas 
on line por locutores que falam por eles em 3ª p. sing.; ou compartilhamento das próprias tra-
jetórias de vida com seus animais na hashtag #feedthegood (‘Alimente o bem’), narradas em 1ª 
p. sing.. Não obstante a premência e a atualidade dos temas enfatizados na referida campanha, 
a emissão das ações publicitárias em versão digital dificilmente teriam obtido tão expressiva 
empatia com o grande público, não fora o poder da Narração bem executada do primoroso 
filme comercial de 1’30”, que dispara com dose exata de densidade dramática as tramas pro-
tagonizadas por quatro vidas - as de dois jovens ex-detentos e as de dois cães resgatados de 
abrigos, nos Estados Unidos. 

Palavras-chave: Narrativa. Conflito. Trama. Causas sociais. Publicidade. 
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NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS: ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 
DO SITE RECLAME AQUI

Aparecida Montesino Rodrigues Oliveira / UNISO1 

1 Mestranda em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba sob a orientação da Profa. Dra. 
Monica Martinez, membro do Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas, NAMI. Email: aparecida.oliveira@prof.
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Resumo: A pesquisa estuda a narrativa na mídia digital, de forma a explanar assuntos como o 
novo modelo comunicacional vigente entre consumidores e empresas com o letramento para a 
mídia. A narrativa é um elemento fundamental para o ser humano relacionar-se em sociedade, 
atualmente mediada pelas mídias digitais, permitindo-lhe interagir sem nenhuma forma de 
refinamento ou filtro com essa tecnologia, marcando sua ação ativista de forma a garantir di-
reito do consumidor. O letramento para a mídia iniciou com os pesquisadores espanhóis Ferrés 
e Pistoli, sendo atualmente utilizado por autores como Bauer (2015) e Martino (2015), que o 
apresentam como competência midiática e apontam para um entendimento crítico em que os 
meios interagem com as experiências cotidianas. O Site Reclame Aqui surgiu há 16 anos quan-
do seu presidente teve uma experiência negativa com uma companhia aérea, criando esse ca-
nal de comunicação entre consumidores e empresas, por meio do qual 600 mil pessoas por dia 
pesquisam a reputação antes de fechar negócio. O recorte dessa pesquisa envolve empresas 
que foram alvo de reclamação por terem agido de forma abusiva com seus clientes, tendo sido 
mencionadas no site “Reclame Aqui”, por meio do qual o consumidor, movido pela emoção, 
clama por seus direitos, narrando a sua história com palavras de calão, as quais ficarão registra-
das não somente no site, mas em todos os mecanismos de busca. A análise dos dados aponta 
que a imagem da empresa pode ficar manchada; comprometendo, assim, novos negócios. Isso 
coloca em dúvida a efetividade dos atuais canais de comunicação empresariais, já que as con-
sumidoras podem vir a sofrer processo judicial por dano moral. Do ponto de vista metodológi-
co, optou-se pela análise de conteúdo, a partir de Laurence Bardin. 

Palavras-chave: Narrativas. Media Literacy. Direito do Consumidor. Marcas. Reclame 
Aqui.



31

A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E O DISCURSO DO 
CONSUMIDOR CONTEMPORÂNEO NOS SITES SOCIAIS 
DE RECLAMAÇÃO: DECEPÇÃO E COABITAÇÃO NA REDE – 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Marcelo Pereira da Silva / UNESP1 

1 Pós-doutorando em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista – FAAC/Bauru

Resumo: O desenvolvimento tecnológico, a dilatação da globalização dos mercados, o aperfei-
çoamento das técnicas de informação, assim como a penetrabilidade da cultura de consumo 
no tecido social podem nos instigar à conclusão de que há mais comunicação no mundo. Esta é 
uma das nossas hipóteses, a qual erige a questão seminal aos propósitos deste artigo: as redes 
sociais da Internet ampliam os espaços de participação, compartilhamento, colaboração e ma-
nifestação das decepções do sujeito/consumidor; todavia, esse habitar não diminui as descon-
tinuidades, a incompreensão e o desrespeito decorrentes das práticas de consumo, podendo, 
muitas vezes, ser um acelerador de conflitualidades. A abertura para o diálogo, o incitamento à 
relativa tomada de poder do sujeito e a multiplicação das trocas entre empresas e consumido-
res constituem a oportunidade e o desafio de valorizarmos a concepção normativa da comuni-
cação, admitindo as dificuldades da intercompreensão, a urgência da coabitação e a realidade 
da incomunicação. Recorremos à Análise de Discurso de tradição francesa (AD) como campo 
teórico-metodológico com o objetivo de analisar o discurso do consumidor, inscrito na platafor-
ma “Reclame AQUI”, e construir uma crítica à comunicação corporativa, ancorados no conceito 
de cenografia e ethos, verificamos como a ideologia opera no interior das cenas do consumo, 
constituindo uma ordem própria ao discurso do reclamante decepcionado. Esta análise ratifi-
cou as discussões teóricas que levamos a cabo, servindo de suporte para a problematização e 
o debate das sete cenografias que se evidenciaram no/pelo discurso do sujeito/consumidor: 
respeito/desrespeito, ameaça, promessa e frustração, mau atendimento e problema não re-
solvido, negociação, clientes novos x antigos e consumidor enganado; a imbricação do nosso 
corpora ao arcabouço teórico colocou na ribalta a necessidade de políticas de comunicação 
corporativa, norteadas pelo senso prático de outridade, transcendendo as relações puramente 
mercadológicas; ao mesmo tempo, lançou luz sobre a premência da solidariedade, compaixão, 
capacidade de escuta, compreensão e coabitação para as corporações que operam em uma 
sociedade guiada pelo frenesi da ética da concorrência e do consumismo. A atuação dos con-
sumidores e das empresas no mundo online representa mais que um elemento circunstancial 
de (in) tolerância mútua; desenha um destino comum que pode ter como rumo a outridade 
solidária do próximo, aceitando a experiência da alteridade, o risco do fracasso, a esperança da 
confiança e do respeito, uma das utopias que sustenta a humanidade.

Palavras-chave: Sociedade do consumo. Comunicação normativa. Discurso. Consumidor 
contemporâneo. Redes sociais da Internet.
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COMER COMO UM ATO POLÍTICO: O ATIVISMO NA ARTE 
INSTITUCIONALIZADA

Luciana Benetti Marques Valio1 

1 Pesquisadora Independente, doutora em Artes Visuais na UNICAMP.

Resumo: A intenção da presente explanação é discutir o papel do ativismo dentro da arte 
institucionalizada, por meio da qual se usa plataforma para ação subversiva. Diante disso, se 
refletirá a respeito do trabalho do artista Jorge Menna Barreto para a 32ª Bienal de São Paulo, 
“Incerteza Viva”, de 2016, para a qual o artista propôs, elaborou e operou o restaurante do Pa-
vilhão da Bienal durante o período da mostra. Com o título “RESTAURO”, o intuito do trabalho 
dele perpassa os limites da instituição de arte, estendendo-se da produção (a agrofloresta) ao 
consumidor (visitante da mostra ou público). Assim, o artista trata especificamente do ativismo 
alimentar, incluindo, na discussão, questões sobre a agrofloresta, a agroecologia, o veganismo 
e a nutrição, sendo tais temas trazidos para a reflexão no espaço institucional da mostra da 32ª 
Bienal. Por meio dessa ação, o ativismo tratado dentro da instituição beira ao paradoxo, já que 
pode se entender que ações ativistas conflitam diretamente com as instituições, entretanto o 
trabalho pretende criar fissuras no sistema (produtor – consumidor), utilizando-se como pla-
taforma à própria instituição de Arte. Desta maneira, “comer como um ato político” torna-se 
um lema de subversão na transformação cotidiana dos modos e dos hábitos que são impostos 
a todos nós. A partir desse lema, o artista propõe novas formas de relação, na própria cadeia 
alimentar, entre produtor e consumidor, na maneira de cozinhar e na escolha do que comer. 
Portanto, o comer passa a ser uma arma subversiva contra a indústria alimentícia e a indústria 
agrícola, ainda que tratado de maneira poética e saborosa em RESTAURO
.

Palavras-chave: Arte contemporânea. Ativismo. Jorge Menna-Barreto. 32ª Bienal de São 
Paulo. 
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A PERFORMANCE COMO ATIVISMO E SUAS RELAÇÕES COM 
OS PROCESSOS DE REGISTRO

Larissa Camnev / PUC-Campinas1 

1 Bacharela e licenciada em Artes Visuais na PUC-Campinas. Mestranda do programa de Pós-Graduação em 
Linguagens, Mídia e Arte na PUC-Campinas.

Resumo: O presente trabalho é um recorte de algumas ações performáticas em que as relações 
que se tecem sobre os processos de registro confrontam arte e ativismo. Dentre as perfor-
mances elencadas, encontram-se duas ações realizadas em diferentes épocas, evidenciando as 
reflexões que permeiam a ideia de violência e feminismo. A primeira é a ação realizada pela ar-
tista cubana Ana Mendieta (1948-1985), nomeada Rape Scenes, de 1973, em que o registro se 
dá por meio de uma fotografia colorida. A artista convidou seus colegas a irem até seu quarto 
e se depararem com a seguinte cena: Mendieta desnuda, atada a uma mesa, com sangue em 
seu corpo. A concepção da performance nasceu da contestação a um estupro e morte de uma 
estudante da mesma universidade em que Mendieta frequentava. A segunda é a ação Mirror of 
Origin, realizada pela artista luxemburguesa Deborah De Robertis (1984-), no Museu D’Orsay, 
em 2014, na frente da obra “A Origem do Mundo” de Gustave Courbet,, registrada em vídeo e 
fotografia. De Robertis espelha em seu corpo o que acredita que o pintor falhou em represen-
tar, explanando segundo ela “aquilo que vai para além da carne, o infinito a origem da origem”.

Palavras-chave: Performance. Arte. Ativismo. Registro. Feminismo.  
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TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE FERNANDA MAGALHÃES

Isabella Cardoso Gusmão / PUC-Campinas1 

1  Graduanda em Jornalismo e bolsista de Iniciação Científica na PUC-Campinas.

Resumo: Este trabalho analisa a trajetória artística da fotógrafa Fernanda Magalhães, desde a 
primeira fase, marcada por seu isolamento e solidão, até a última fase, caracterizada pela utili-
zação de sua arte para defender as causas das mulheres obesas e dar voz a elas. Assim, busca-
-se entender melhor como funciona o processo criativo da artista e como essa arte pode ajudar 
nas questões sociais. Observamos que existe um diálogo entre suas obras com os momentos 
que passa na vida pessoal. Além disso, as obras de Fernanda também conversam com outras 
influências da história da arte, bem como de referências da representação feminina que ela 
critica. Como conclusão, pode-se observar que o amadurecimento da fotógrafa no campo ar-
tístico se deu a partir de seu amadurecimento pessoal, de suas descobertas como uma mulher 
obesa, de seus estudos a respeito do assunto e da conquista de sua autoconfiança. Só assim 
ela pôde desenvolver uma voz coletiva que falasse pelas mulheres que ainda não alcançaram o 
poder de se expressar, quer seja por meio de  suas fotografias, de suas performances e de suas 
entrevistas com mulheres que passam pelas mesmas dificuldades que ela passa em sociedade.

Palavras-chaves: Fernanda Magalhães. Obesidade. Mulher. Ativismo. Fotografia.
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LINKER E GENI: O CORPO ESTRANHO PERFOMA

Paula Parra Alves de Oliveira  / UNISO1 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura – UNISO.

Resumo: As identidades sociais, culturais, étnicas, regionais, sexuais, entre outras, no contem-
porâneo, apresentam-se deslocadas e fragmentadas. Nesse contexto, o sujeito agencia/nego-
cia relações e relacionamentos, os quais se assemelham aos estabelecidos entre sujeito-objeto. 
Pensar como o corpo queer se relaciona atualmente remete a fatores de (in)visibilidade e in-
terdição, que registram atos de violência contra esse corpo estranho. Nesse cenário, emerge a 
subjetividade de artistas da música brasileira da atualidade, que utilizam seus corpos e perfor-
mances como discurso sobre o binarismo de gênero e a condição de subalternidade e violência. 
O objetivo desse trabalho é observar, descrever e discutir a performance da música Geni e o 
Zepellin, feita por Liniker, na temporada de 2017, do programa televisivo Amor & Sexo, a fim de 
investigar como essa performance retrata a dinâmica queer brasileira contemporânea e como 
se (re)configura o corpo queer no espaço de ativismo, resistência e transgressão.  

Palavras-chave: Trans. Liniker. (In)visibilidade. Queer. Resistência.
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I-D, BEYOND BEAUTY COM GRACE NEUTRAL: RELATIVIZAÇÃO 
DA BELEZA NO ATIVISMO DIGITAL

Júlia Cabral Rinaldi / PUC-Campinas1 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, na PUC-Campinas.

Resumo: Grace Neutral, nascida em Dubai, filha de artistas plásticos e conhecida por suas mo-
dificações corporais como a beleza alienígena, youtuber. Começou a trabalhar com tatuagem 
em 2012, ano em que também iniciou suas modificações corporais. Grace tem o corpo quase 
todo tatuado, escarificações em seu rosto, alargadores no nariz, a língua bipartida, orelhas 
de fada, não tem mais umbigo e pratica a pigmentação da parte branca do globo ocular. Seu 
trabalho no Youtube começou há dois anos cujo canal se propõe a discutir a beleza humana 
em suas diferentes formas, inclusive com a preocupação de mostrar como o mundo fashion 
pode ser escravizador e que o bonito não depende de um padrão mercadológico. Seus vídeos 
mostram marcas, ícones de empoderamento e ações que tentem fazer da moda um espaço 
mais justo considerando todas as diferenças de corpos que existem no mundo. Em 2016, Grace 
Neutral inaugurou uma série em seu canal que busca entender peculiaridades em questões do 
corpo e dos padrões estéticos em diferentes países. O primeiro vídeo foi na Coréia do Sul, país 
com uma indústria de cosméticos reconhecida, onde tatuagens são proibidas, não podem ser 
mostradas na TV, sendo apenas feitas por médicos autorizados, mas, ao mesmo tempo, tempo 
tendo uma cultura de cirurgias plásticas extremamente difundida. O segundo destino do canal 
é o Brasil. A primeira abordagem questiona a fama da beleza brasileira ao redor do mundo e 
sugere a cobrança que isso pode trazer. A obsessão pelo o corpo, a questão das academias, 
cirurgia plástica e cosméticos. 

Palavras-chave: corpo, padrões estéticos, ciberativismo.
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COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 
POR MEIO DA CONSCIENTIZAÇÃO E DA ARTE

Marina Cunha Sampaio / UNICAMP1

Resumo: O Projeto “Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo por meio da Conscienti-
zação e da Arte” tem os objetivos de disseminar o conhecimento acerca do trabalho escra-
vo contemporâneo, despertar e enriquecer a consciência coletiva acerca do trabalho escravo, 
desnaturalizar o olhar sobre a exploração do trabalhado, humanizar as relações de trabalho, 
fomentar a produção de imagens relacionadas ao tema e promover a análise crítica e a re-
flexão acerca do papel da sociedade como agente ativo na preservação de direitos humanos. 
Integram o Projeto: 1) Exposição Fotográfica Itinerante sobre Trabalho Escravo Contemporâ-
neo, composta por 13 (treze) fotografias, 2 (dois) quadros informativos e itens apreendidos 
em ações fiscais de resgates de trabalhadores em condições de escravos. As fotografias foram 
obtidas por meio de Concurso Cultural Fotográfico; 2) Página no Facebook. Essa ferramenta é 
essencial para o cumprimento dos objetivos do projeto. Na página foram divulgadas todas as 
fotografias inscritas por participantes de diversos estados do país e realizada votação de 10 
(dez) fotografias, garantindo a participação popular na seleção das imagens de maior impacto. 
Ademais, ela divulga dados e notícias sobre o tema, informa a localização da Exposição Foto-
gráfica Itinerante, sendo o cartão de visitas do Projeto para convites de exposições e debates. 
Essa mídia social possibilitou alcançar mais de 3200 pessoas num período de 3 (três) meses. 
Página: <https://www.facebook.com/Projeto-Combate-ao-Trabalho-Escravo-por-meio-da-Ar-
te-377905699241814/>2.
 

Palavras-chave: Trabalho Escravo Contemporâneo; Conscientização; Arte; Exploração.
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CEMITÉRIO DE MULHERES E O TÚMULO DAS MARGARIDAS: 
FLORES SÃO MORTAS POR MÃOS QUE JURAVAM AMOR

Andrea Aparecida de Jesus Mendes  / PUC-Campinas1 

1 Licenciada em Artes Visuais.

Resumo: O estudo em desenvolvimento foi motivado a partir da invisibilidade e crueldade 
da violência de gênero. No primeiro momento, a pesquisa foi voltada para relação Violência 
de Gênero e Machismo. Após entender as diversas faces dessa violência, decidi me deter aos 
casos de feminicídio, debruçando-me sobre diversos estudos, constatando dados dolorosos: 
o Brasil ocupa a quinta posição em crimes de feminicídio no mundo; a cada uma hora e meia, 
uma mulher é vítima deste crime; sendo a maioria das vítimas negras. Assim, nasce o trabalho 
o “Arte-Ativista Cemitério de Mulheres e o Túmulo das Margaridas”, performance e vídeo per-
formance (tipo de linguagem artística por meio da qual o corpo do artista é a principal ferra-
menta). Assim por meio da pesquisa dos últimos dezesseis de casos de mulheres mortas pelo 
crime de feminicídio e leitura de cada caso que aparecem  nos registros policiais (número de 
mulheres mortas todos os dias vítimas deste crime todos os  dias), vou formando um cemitério 
no chão e plantando margaridas. A cada performance, é necessária uma nova pesquisa, cole-
tando, assim, os últimos crimes noticiados.  “O feminicídio é a instância última de controle da 
mulher pelo homem: o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita 
de posse, igualando a mulher a um objeto, que passa a ser manipulado pelo parceiro ou ex-
-parceiro;.” (BRASIL, 2013, p. 1003) O objetivo deste trabalho é denunciar a dolorosa realidade 
invisibilizada que muitas mulheres vivem ou morrem todos os dias pelo simples fato de serem 
mulheres.

Palavras-chave: Arte. Violência. Feminicídio. Gênero. Mulheres. 
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ATIVISMO SONORO - RÁDIOS E REDES PARA REFUGIADOS 

Luiz Carlos Rodrigues / UNISO1 

1 Mestrando em Comunicação e Cultura na Universidade de Sorocaba – SP.

Resumo: A pesquisa investiga o papel do rádio para a comunicação entre os refugiados. Sempre 
companheiro do ouvinte em qualquer lugar, dentro do carro, no trabalho, em casa, no smar-
thphone, sem o receptor precisar deixar o que está fazendo. Com a audição, o rádio faz com 
que todos os outros sentidos trabalhem para ilustrar o que se ouve. A comunicação do meio 
tem papel importante na informação, educação, cultura e mediação dos problemas cotidianos, 
independentemente de idioma, classes sociais, raça, religiosidade, o rádio pode potencializar 
transposição de muros e fronteiras. Um projeto de comunicação de rádio para refugiados está 
presente na Alemanha, a Refugee Rádio Network, criada por Larry Maculay, com a proposta de 
levar amparo, explicitar histórias de vida, produzir e/ou reproduzir notícias, elevar e estimular 
parcerias entre emissor-receptor e, assim, integrar os refugiados. Antagônico a esta abordagem 
da comunicação aberta, outro projeto conecta refugiados no Iraque, a rádio Al-Ghad, com en-
dereço e funcionários anônimos. Por razões de segurança, tem uma programação contrária à 
imposta pelo Estado Islâmico, trazendo conforto, interlocução com ouvintes, música pop, dicas 
de beleza, saúde e futebol dentro deste território. O rádio, em outras épocas, já foi usado para 
comunicação em guerras; agora, tenta trazer paz e conforto aos expatriados. 

Palavras-chave: Refugiados. Rádio. Interlocução. Território. Comunicação.
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BLACK LIVES MATTER: O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO 
REGISTRO, DENÚNCIA E MOBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA 
RACIAL NOS ESTADOS UNIDOS.

Talita Guimarães da Silva / PUC-Campinas1 

1 Mestranda no programa de pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC - Campinas. Graduada em 
Letras pela Unicamp.

Resumo: Este trabalho discute o uso de dispositivos móveis na denúncia de recentes episódios 
de violência racial nos Estados Unidos. A partir de três vídeos feitos por smartphones, que re-
gistraram o momento em que negros norte-americanos foram mortos pela polícia no ano de 
2016, observam-se o papel dos dispositivos móveis no registro destas mortes, o apelo alcan-
çado pelas imagens diante da midiatização da sociedade atual e a emergência de movimentos 
tanto de ativismo quanto de resistência negra. Como resultado, observamos que as imagens 
amadoras analisadas, de alto apelo emocional, carregadas de violência e “realismo”, colabora-
ram para a difusão do movimento contra a violência racial no país.

 
Palavras-chave: Black lives matter. Violência. Racismo. Dispositivos móveis. Ativismo.
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Resumo: Na contemporaneidade, o ensino de línguas encontra embasamento no letramen-
to crítico para uma perspectiva de interconexão entre a formação sócio-histórica da língua e 
do seu entendimento como prática social. A inserção de modalidades de letramento digital, 
por sua vez, reitera a necessidade de entender a língua como discurso, principalmente quan-
do os aprendizes estão inseridos na(s) cultura(s) da língua que aprendem. Sendo assim, lanço 
um olhar mais atento para o espaço de ensino-aprendizagem como de um conjunto de vozes 
distintas e atuantes, situado no prisma bakhtiniano. A fim de operacionalizar esse construto, 
apresento uma das unidades didáticas produzida no PEPPE (UFRJ), com o intuito de aproxi-
mar a linguagem das redes sociais de uma cultura crítico-ativista do português brasileiro. Tal 
unidade didática foi responsável por direcionar o contexto de ensino-aprendizagem de PLE 
para a discussão da urbanização no Rio de Janeiro dos processos de gentrificação e, também, 
da moradia universitária. Esse estímulo permitiu que os alunos circulassem pelo espaço onde 
estão inseridos - o contexto universitário - e buscassem entendê-lo por meio de ferramentas 
de pesquisa e produção de textos acadêmicos. Dessa forma, o ensino da língua não se jus-
tifica desvinculado da formação individual, cidadã e sociopolítica dos agentes envolvidos. Para 
tanto, considero fundamental que o professor inserido na área de PLE atue a partir da perspec-
tiva pós-colonialista (Santos, 2002), que reconheça práticas translíngues no entendimento da 
educação linguística, assim como esteja situado no compromisso ético com a crítica (Cavalcan-
ti, 2013: 215), incentivando a transgressividade de práticas mais radicalmente democráticas.

Palavras-chave: Ensino de PLE. Cultura ativista. Redes sociais. Letramento crítico.
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Colmeia no ano de 2015.
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UNICAMP. Coordenador do Cursinho Colmeia.
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8 Assistente Social na Secretaria Municipal de Educação de Limeira (SP). Especialista em Educação Especial 
e Educação Inclusiva.
9 Graduada em Serviço Social pela Faculdade ISCA de Limeira. Diretora da Proteção Social do CEPROSOM, da 
Prefeitura de Limeira.

Resumo: Os cursinhos comunitários apresentam papel relevante frente às desigualdades so-
ciais com relação à inclusão à Política de Educação, colaborando para o acesso e a permanência 
no Ensino Superior. Como tendência e possibilidade de democratizar o acesso à universidade, 
os cursinhos comunitários tornam-se um dos mais importantes movimentos de tensionamen-
to do sistema educacional brasileiro. Partindo desse entendimento, o presente artigo busca 
remontar a história do cursinho popular Colmeia, sediado no município de Limeira (SP), a fim 
de apresentar características, marcos e experiências pertencentes à sua trajetória. Em espe-
cial, será dada ênfase às redes digitais enquanto ferramentas de comunicação e organização 
do processo de ensino, as quais viabilizam, devido às conexões e à rapidez que imprimem, 
articulações entre os atores (350 estudantes, trinta e três professores, quatro monitores e dois 
coordenadores) e ações de solidariedade perante situações de violência urbana e preconceito. 
A construção desse artigo se deu a partir de um trabalho conjunto e interdisciplinar, que envol-
veu professores e ex-professores do Colmeia, bem como coordenadores do projeto e membros 
parceiros. Embora ainda persistam desafios inerentes à sua atuação, o projeto tem alcançado 
resultados significativos no que se refere à inserção de alunos no Ensino Superior, ao fortale-
cimento de parcerias institucionais e à melhoria do convívio social e familiar no ambiente em 
que atua.

Palavras-chave: Ensino Superior. Democratização. Inclusão. Política de educação.  
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RESISTÊNCIAS E ATIVISMO NO JORNALISMO INDEPENDENTE

Raquel de Queiroz Almeida  / UNICAMP1 

1 Jornalista e mestranda em Divulgação Científica e Cultural no LabJor/UNICAMP.

Resumo: O ambiente de hiperconexão que nasceu do encontro da web social com a internet 
móvel na última década trouxe grandes mudanças no consumo de informação, provocando 
transformações no jornalismo e seus modelos de produção. A reboque do contexto de redução 
e precarização da força de trabalho nos veículos tradicionais de comunicação de norte a sul 
do país, é consequência direta dessa disrupção no ambiente de negócios da mídia. Observa-
mos, especialmente nos últimos três anos, uma nova onda de surgimento de estruturas inde-
pendentes de produção jornalística. Desenvolvidos, exclusivamente, em plataformas digitais, 
alguns desses coletivos se posicionam como alternativa e resistência ao ambiente midiático 
hegemônico. O objetivo dessa pesquisa de mestrado é, através de alguns desses atores, ana-
lisar como esse novo ambiente para a produção de notícias está estruturado e é influenciado 
e ressignificado à luz dos conceitos de organizações em rede (CASTELLS, 1999), da influência 
da cultura digital e da ideologia da Califórnia (BARBROOK e CAMERON, 1995). Também mostro 
como inseridos nesse ecossistema digital e interligados em rede esses projetos, que têm cons-
truído narrativas que influenciam audiências e geram resistências na internet hoje, colonizada 
por grandes players da mídia e da tecnologia. Área do trabalho: Informação; Comunicação, 
Tecnologia e Sociedade. 

Palavras-chave: Jornalismo. Tecnologia. Ativismo.
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LUTA LIVRE EM SITES E BLOGS: UM ATIVISMO INFORMACIONAL, 
INDEPENDENTE E PRECONCEITUOSO
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1 Mestre em Comunicação na Universidade São Caetano do Sul – USCS. Jornalista pela Universidade de Ube-
raba (UNIUBE), Especialista em Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte pela FMU Faculdades Metropolitanas 
Unidas. carlaomestre@hotmail.com

Resumo: A Luta Livre no Brasil é um dos grandes esportes a brilharem nos meios de comunica-
ção nacionais. O então chamado de Telecatch se mostrou importante para o desenvolvimento 
da TV brasileira. Em dias atuais são produtos internacionais como a WWE e a Impact Wrestling 
que brilham em canais desportivos. Em torno dessas empresas e de outras tantas e, inclusive, 
brasileiras, nasce o ativismo em sites e blogs. Objetivo desse trabalho é reunir amostras de 
como está sendo feito esse ativismo. Muitas vezes os próprios produtores de conteúdo não 
compreendem que estão fazendo isso. A justificativa fica por conta do baixo número de análi-
ses acadêmicas sobre o tema na América Latina. Como metodologia, apresenta-se a análise de 
conteúdo de Bardin (1972), assim como a separação da amostra em categorias: Informação, 
Preconceito e Outros. Breve revisão bibliográfica com Barthes (1972), Drago (2007) e DoAmaral 
(2016), além de vasta pesquisa documental em sites e blogs com palavras-chave Telecatch e 
Luta Livre. Resultados preliminares apontam que os portais considerados como especializados 
buscam ajudar outros fãs e, assim, se tornarem a “voz” deles mesmos. Enquanto isso, outros 
apenas citam Telecatch para marginalizá-lo perante outros esportes, mesmo sendo clara a mis-
são da Luta Livre em entreter a população.

Palavras-chave: Ativismo. Blogs. Luta Livre. Sites. Telecatch.
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1 Mestre em Sociologia Chinesa, Fudan University (China) e doutoranda em Ciências Sociais – Relação Brasil 
-  China (UNICAMP).
2   Mestre em Estudos Chineses, Peking University (China) e doutorando em Antropologia, UC Da-
vis (EUA).

Resumo: Em um mundo globalizado e hiper-conectado, as redes digitais passam a ter papel de-
cisivo na organização de movimentos sociais. O impacto pode ser visto não apenas na articula-
ção interna destas manifestações, mas também no seu impacto em escala global. Movimentos 
como a Primavera Árabe e o Occupy Wall Street inovaram no uso das mídias sociais e inaugu-
raram possibilidades de conectividade e dispersão entre diferentes movimentos pelo mundo, 
estabelecendo, desta forma, diálogos além fronteiras. Nesta apresentação, abordaremos tal 
questão por meio de dois estudos de caso na China: o Jasmine Movement (Davies, 2012), que 
foi influenciado pela Primavera Árabe, e o Umbrella Movement (Occupy Central) (Veg, 2015) 
de influência direta do Occupy Wall Street. Nestas manifestações que ocorreram entre 2011 e 
2014, se queda evidente a influência dos fluxos globais na organização de movimentos locais 
através de plataformas digitais. (Göbel; Ong, 2012). Por fim, colocaremos em questão quais 
os desafios impostos na compreensão destes novos movimentos marcados pela articulação 
original entre conexão global e as singularidades e interseccionalidades das demandas e dos 
agentes locais. (Jun, 2015) 

Palavras-chave: Mídias Sociais; Globalização; Movimentos sociais; China; Internet.



46

ELEMENTOS DA NARRATIVA MIDIATIVISTA NO BRASIL NA 
GREVE GERAL DE 28 DE ABRIL DE 2017: O CASO DA MÍDIA 
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Denise Anzorena Simeão / PUC-Campinas1 

1   Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, na PUC-Campinas.

Resumo: A Mídia Ninja (Narrativas Independentes Jornalismo e Ação) tornou-se uma referên-
cia no ativismo digital a partir das chamadas “Jornadas de Junho”, manifestações multitudiná-
rias que ocorreram no Brasil em 2013. O coletivo midiativista utilizou-se de plataformas digitais 
interativas, de transmissões em tempo real no ao vivo do streaming, sem cortes, e de uma 
perspectiva intrínseca aos acontecimentos, estabelecendo um fluxo contínuo na convocação 
– informação – avaliação e, consequentemente, uma relação de novo tipo entre sujeitos da 
informação e sua audiência, permitindo a disputa de significações com a mídia tradicional. A 
estética da cobertura correspondeu à das manifestações, por meio de um discurso de horizon-
talidade, rebeldia, precariedade, ausência de lideranças e grandes estruturas num ambiente 
permeado pela violência, características distintas de modelos reivindicatórios anteriores no 
cenário político brasileiro, em que esse tipo de atividade tinha como base estruturas de repre-
sentação mais clássicas. As recentes manifestações no país contra reformas na Constituição 
e contra o Governo Federal convivem, no entanto, nessas duas experiências reivindicatórias: 
as de caráter mais espontâneo e as de movimentos organizados. O interesse deste trabalho é 
analisar como isso constituiu a narrativa da Mídia Ninja num dos movimentos reivindicatórios 
mais significativos de 2017 até o presente momento: a Greve Geral convocada para o dia 28 de 
abril. Isso será feito por meio de análise de postagens no Facebook na fan page da Mídia Ninja 
nesta data.

Palavras-chave: Mídias sociais. Midiativismo. Manifestações. Discurso. Greve. 
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Resumo: A problemática da cidadania feminina acompanha toda a história do movimento fe-
minista. A luta das mulheres pela ocupação da arena pública da sociedade nunca deixou de 
ser um meio de enfrentamento da violação de seus direitos sociais (ao trabalho, à renda, à 
educação) e humanos (à paz, à não-violência). Se dentro do discurso político liberal-democrá-
tico, ecoado a partir da Europa e dos Estados Unidos, afirmou-se o tratamento desigual entre 
homens e mulheres, por meio do pressuposto de que masculinidade era a base da individuali-
dade e da cidadania, no Brasil da atualidade a questão da consolidação da cidadania feminina 
vem exigindo cada vez mais a realização do recorte de classe e raça/etnia para pensar os modos 
diferenciais de violação dos direitos das mulheres. Levando em consideração esse contexto, o 
projeto de extensão “A cidadania feminina em ocupações urbanas: mulheres em ação politi-
zando a cidade”, vem desenvolvendo ações para a articulação das experiências de mulheres 
periféricas da ocupação Joana d’Arc excluídas do direito básico à moradia, do qual derivam 
uma série de outros desafios para a consolidação de direitos. Embora a extensão universitária 
não seja uma prática ativista em si mesma, já que visa antes o compartilhamento de saberes 
entre a universidade e o público-alvo, a ideia de universidade remete às noções de universali-
dade, totalidade, companhia, associação, comunidade. Portanto, é da natureza da universidade 
“estar junto”, “ao lado”, “em companhia” dos grandes dilemas da sociedade. Neste sentido, as 
práticas e os produtos técnico e culturais desenvolvidos nesta extensão universitária guardam 
um caráter ativista, na medida em que se comprometem a dar visibilidade às vozes silenciadas 
e às realidades humanas ocultadas pelas narrativas hegemônicas da sociedade brasileira.
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Resumo: Apresentamos uma análise preliminar de quadrinhos veiculados, no Brasil, nas redes 
sociais no final de semana de 27 a 28 de maio de 2017. Trata-se de tradução para o português 
por Bandeira Negra, de quadrinhos originalmente produzidos em francês por ©Emma. No origi-
nal, os quadrinhos receberam 14.400 comentários e 73 mil curtidas em 19 dias. Em português, 
a publicação na página do Facebook da Hypeness obteve, até o momento, 2.6 mil curtidas e 
962 comentários. Como se informa que houve adaptação à realidade brasileira, interessa-nos, 
por um lado, verificar quais foram elas. Por outro lado, desejamos analisar os comentários que 
cada versão recebeu, verificando se os sentidos construídos sobre gênero variam em relação 
à raça encontrando-se marcados no fio do discurso, uma vez que se observa que parece na-
turalizada a noção de que os processos de globalização levariam a uma homogeneização dos 
discursos e dos sujeitos. Finalmente, iremos nos concentrar nas redes de relações de poder 
que se configuram entre enunciadores e enunciatários, a partir do contexto de sua enunciação. 

Palavras-chave: Ativismo digital. Gênero. Discurso. Raça. Poder.
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1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, na PUC-Campinas. E-mail: talita-
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Resumo: A proposta desta comunicação é apresentar uma pesquisa de mestrado interdiscipli-
nar em andamento, que visa perceber as mudanças do processo da comunicação e do ativismo, 
com implicações nas relações sociais, articuladas ao estudo do feminismo no Brasil nas redes 
digitais. Para isso, é proposto o levantamento de dados de três páginas do Facebook sobre 
uma chacina ocorrida em Campinas no dia 31 de dezembro de 2016 que resultou na morte de 
12 pessoas, inclusive do atirador. A análise dos dados objetiva a compreensão de como essas 
alterações no processo de comunicação e do ativismo estão acontecendo na contemporanei-
dade. A metodologia utilizada será a Análise de Rede Social, proposta por Raquel Recuero, por 
entender que essa ferramenta poderá demonstrar a construção colaborativa da comunicação e 
como os atores agem nesse processo. Como escopo teórico, esta comunicação baseia-se, prin-
cipalmente, na ideia de ecosofia do sociólogo francês Michel Maffesoli, que argumenta sobre a 
saturação da sociedade em função do excesso da busca pela perfeição. Sua proposta teórica é 
compreender o mundo a partir do natural das relações sociais em um sistema de redes, e não 
mais em um esquema de imposição de emissor para o receptor. Já para entender o ativismo 
inserido nas redes digitais, utiliza-se os conceitos de Manuel Castells. O autor entende que os 
movimentos, constituído por múltiplos atores e sem uma liderança muito bem definida, utili-
zam-se das redes digitais e de aparelhos celulares para difundirem mensagens e imagens sobre 
as mobilizações.

Palavras-chave: Ecosofia. Comunicação. Ativismo. Feminismo. Redes digitais.
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GÊNERO E SEXUALIDADE: O FEMININO AOS OLHOS DA 
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1 Fisioterapeuta e Mestranda em Comunicação e Cultura na Universidade de Sorocaba – SP, sob orientação 
do Prof. Paulo Celso Silva. E-mail: renata.ernandes@prof.uniso.br

Resumo: As diferenças sexuais determinam o papel social designados a homens e mulheres 
nas relações de gênero, contudo esta relação se mostra desigual motivado pelo comportamen-
to da sociedade que reforça os privilégios e preconceitos de um sexo sobre outro, interferindo 
na construção da identidade sexual de meninos e meninas. A mulher tem, ao longo de sua 
vida, condições de beleza impostas, de maneira muito evidente na constituição da forma de 
seu corpo, incorporando um padrão estético desde a infância, em que a beleza é uma obriga-
ção a ser seguida diante das exigências sociais. A Fisioterapia Dermato Funcional é uma área 
que trata das disfunções estético funcionais, contribuindo para otimizar a beleza do corpo da 
mulher, abrangendo pele, gordura localizada e principalmente a disfunção mais temida dos 
últimos tempos no universo feminino: a celulite. Associando os cuidados com a beleza e corpo, 
ocupados pela Fisioterapia, às questões de gênero e sexualidade, analisamos o site Fisiotera-
pia Dermato Funcional, organizado por Maíra Schmitz, no qual podemos encontrar opções de 
tratamentos para vários tipos de disfunções estéticas. As inúmeras possibilidades de aborda-
gens terapêuticas contidas no site, visam contribuir para a melhora no aspecto do corpo e da 
beleza feminina, mostrando-nos que a relação entre gênero e sexualidade, na nossa sociedade, 
privilegia mais o aspecto estético que o bem estar físico e mental, ou seja: alcançar a beleza a 
qualquer custo.

Palavras-chave: Gênero. Fisioterapia. Beleza. Sexualidade. Feminino.
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#MULHERES NO FUTEBOL-UMA ANÁLISE DE JULGAMENTO 
À LUZ DO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE EM CORPUS DE 
TWITTER
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Resumo: No último dia 04 de maio, a hashtag #MulheresNoFutebol ganhou força noTwitter, 
após ser incentivada por uma postagem no blog do Atlético Mineiro no site da ESPN, na qual as 
autoras destacam que “o futebol é uma paixão nacional, mas segue sendo um reduto de uma 
masculinidade que se baseia em estereótipos de gênero e em excluir mulheres de espaços que 
são considerados deles”. Assim, estimula-se o uso da hashtag como forma de marcar a presen-
ça feminina no esporte mais popular do Brasil e reivindicar espaço neste ambiente. Por sua 
vez, as hashtags no Twitter tornam as conversas presentes facilmente buscáveis (Zappavigna, 
2012; 2015), ampliam a possibilidade do espaço de discussão e são utilizadas para classificar 
mensagens, propagar ideias e também para promover tópicos específicos ou pessoas (Cunha 
et al., 2011). Pensando no escopo dos desdobramentos a partir das hashtags, com o objetivo 
de determinar o que as vozes presentes pretendem comunicar, o presente trabalho analisa 
julgamento - entendendo julgamento como campo semântico do subsistema afeto do Sistema 
de Avaliatividade (Martin e White, 2005; Martin e Rose, 2007; Vian Jr., 2009) em postagens no 
Twitter com a hashtag #MulheresNoFutebol. Os estudos são realizados com base em Zappavig-
na (2012), que aplicou avaliatividade em corpus referente à hashtag #Obama. Em resultados 
preliminares, foi possível identificar que uma parcela representativa das postagens com a hash-
tag indicam julgamento de estima social no campo negativo da capacidade, em grande parte 
presente em reproduções de falas proferidas por homens a respeito das relações das mulheres 
com o futebol, apontadas como fracas ou duvidosas.

Palavras-chave: Mulheres No Futebol. Sistema de Avaliatividade. Linguística Sistêmico-
-Funcional. Hashtags.



52

A BUSCA POR JOVENS MAIS CONSCIENTES ATRAVÉS DA 
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Drº Tarcisio Torres Silva. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar alguns videoclipes de cunho ativista da can-
tora e compositora britânica M.I.A., que usa o espaço que conquistou no mundo da música 
como rapper para lutar por causas como direitos dos refugiados, das crianças e das mulheres. 
A questão do ativismo, em seus clips, é feita por meio de críticas sociais. Ela busca questionar 
o que vem sendo produzido pela mídia e aceito pela massa em letras e clips que ilustram situa-
ções reais, embora de um modo artístico, como nos clips de paper planes e borders. Já em ou-
tros casos, como no clip de bad girls, coisas que jamais aconteceriam, no entanto enfatizando 
a questão de porque não acontecem. O papel do ativismo, em videoclipes, é importante, pois 
há muito tempo a cultura pop influencia jovens e, a partir de possíveis reflexões feitas sobre os 
vídeos assistidos, os jovens podem lutar por essas causas com mais engajamento.
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nicação e Cultura UNISO.

Resumo: A literatura foi, por muitos séculos, utilizada como um veículo pedagógico de invisibi-
lização e demonização de lésbicas. Atualmente, ela faz o caminho inverso e procura empoderar 
as mulheres homossexuais com mensagens positivas e de militância sócio-política. Esse mode-
lo chegou ao Brasil na década de 1990 e tornou a escassa literatura da temática pasteurizada 
– higienizada em suas narrativas e abordagens. Uma das pioneiras em solo brasileiro a abraçar 
a temática foi Cassandra Rios, cujo período de atividade aconteceu durante o Regime Militar. 
Sua produção, mesmo em tempos de censura, alcançou grande popularidade pela sua estra-
tégia narrativa corrida, de folhetim e recheada de “chanchadas”, estilo pensado justamente 
para falar com o público massivo e desabituado à leitura. Mascarada pela superfície repleta de 
estereótipos, ela apropriou-se do discurso hegemônico homofóbico, transformando-o, em sua 
profundidade, em mensagens de resistência lésbica, gay, bissexual e transexual (LGBT). Entre-
tanto, hoje ela é presença desconhecida/esquecida entre os jovens da referida comunidade. 
O objetivo da presente pesquisa é o de investigar como se dá o material de/sobre Cassandra 
Rios, disponível no meio aberto e sem censura promovido pelo veículo contemporâneo que se 
caracteriza por atender aos anseios dos usuários com agilidade e fluidez: na internet, por meio 
de sites, blogs, páginas em redes sociais, imagens, vídeos. Os resultados parciais da pesquisa 
serão compartilhados em um blog experimental sobre a autora, promovendo um intertexto 
cibernético e diálogo com internautas. 

Palavras-chave: Cassandra Rios. Literatura online. Literatura lésbica.
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