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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SERVIÇO DO CAPITALISMO 
DE VIGILÂNCIA: ANÁLISE DE RECORTES DA SÉRIE BLACK 
MIRROR

Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos / 
PUC-Campinas1

Em tempos em que séries e filmes de ficção científica estão em alta, fazendo previsões 
futurísticas por todos os lados de que os algoritmos se tornarão nossos companheiros 
inseparáveis, não é peculiar observar que a ficção já não está mais tão distante de 
nossa realidade. Se cogitamos a possibilidade de algoritmos pensarem e se tornarem 
mais inteligentes do que os seres humanos, devemos isso aos investimentos das 
grandes corporações no desenvolvimento tecnológico digital. As plataformas digitais 
e, consequentemente, a inteligência artificial, se desenvolvem apoiadas no poder que 
está nas mãos de um pequeno número de empresas da web (CINNAMON, 2017, p.2). 
Essas empresas descobriram a importância de produzirem dados detalhados sobre os 
usuários, suas preferências como consumidores, seus padrões de comportamento, suas 
esperanças, crenças e desejos (CINNAMON, 2017, p.1). Essa aquisição de dados do usuário, 
sustentada por algoritmos inteligentes, extraída, analisada e “cedida” a outras empresas, é 
chamada por Zuboff (2015, p.75) de Capitalismo de Vigilância. O Capitalismo de Vigilância 
é uma nova lógica de acumulação: a acumulação de dados por meio das tecnologias da 
informação que observam o usuário o tempo todo (ZUBOFF, 2015, p.76). Atualmente, o 
Google é considerado a maior empresa detentora de informações do usuário e uma das 
precursoras do Capitalismo de Vigilância (ZUBOFF, 2015, p.77). Nesse contexto, a série 
de televisão britânica, Black Mirror, criada por Charles Brooker, é uma das que expõe bem 
nossa atual realidade revelando a potencialidade das tecnologias digitais. Chamada muitas 
vezes de distópica, a série colocou a distopia a parte quando retratou em alguns de seus 
episódios situações que estão acontecendo muito perto de nós. A primeira temporada da 
série veio tímida, com apenas três episódios, no entanto, nas temporadas posteriores, além 
de mais episódios, retrata alguns desastres, desprazeres e ambiguidades que as novas 
tecnologias digitais podem causar na vida humana. Para demonstrar como a inteligência 
artificial tem contribuído para o Capitalismo de Vigilância, analiso alguns episódios da série. 

PALAVRAS CHAVE: TECnoLogiA; VigiLânCiA; CAPiTALiSmo; BLACk miRRoR; googLE. 

1 Graduada em Design Digital e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia 
e Arte da PUC-Campinas. E-mail: mariafcfguimaraes@gmail.com
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CRIANÇAS CONTEMPORÂNEAS: QUE INVENÇÕES SE 
PRODUZ (OU NÃO) PELOS GADGETS?

Cláudia Regina Santa SILVA / CLIN-a1

O contemporâneo com suas especificidades traz também para a psicanálise um momento 
de transformação. E esta só pode ser transportada e transcrita para a teoria, se estiver 
atrelada à prática clínica e àqueles que se aventuram a ser psicanalistas. O que se escuta 
hoje, nos consultórios e nas instituições que inclui a psicanálise no trabalho com crianças 
e adolescentes? 

Muitos pontos poderiam ser abordados dentro da psicanálise e contemporaneidade, mas 
neste texto, tem-se o objetivo de elencar um específico: a tecnologia, mais precisamente, a 
tecnologia oferecida pelo celular e tudo o que se é possível fazer com ele (vídeos, contatos 
sociais pelas redes, aplicativos etc.), possibilita mudanças na forma como a criança se 
apresenta no mundo? Principalmente no que se refere às brincadeiras? 

A metodologia para este trabalho partiu da observação na clínica com crianças, da qual 
surgiu a hipótese de que meninos e meninas de 10 anos, apoiados por seus objetos 
celulares, criam novas formas de se relacionar consigo e com o outro. A possibilidade de 
assistir um tutorial, um vídeo, ter seguidores no Twitter e mesmo acesso ao Facebook 
a qualquer instante traz novidades. Estas crianças mudam sua relação com o objeto, 
que faz a transição entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Que efeitos? Isto 
influencia o modo como escutá-los em sessão? Ou não? O texto parte do pressuposto que 
isto apresenta uma novidade na forma como eles falam, se relacionam entre si e brincam. 
Se a brincadeira podia ser uma ferramenta para a criança elaborar suas angústias e hoje 
o celular passa a ser um objeto que ocupa o lugar do brinquedo e do brincar, como as 
crianças o usam? E como nós, analistas, incluímos este objeto no ato da sessão analítica? 
O celular, e o que está dentro dele hoje é um instrumento que faz laço entre as crianças 
e adolescentes, os grupos se formam e eles estão lá. E se faz laço entre eles, pode ser 
instrumento que trata a angústia, mas também pode ser um gatilho para produção da 
mesma. 

A comunicação já em si só entre os seres produz sempre mal entendidos e na comunicação 
que tem um aparelho entre um emissor e um receptor também causa mal entendidos, a 
questão é que tal mal entendido, transpassado pela internet, tende a criar situações de 
sofrimento que, escancarado ao público, exige uma escuta atenta ao que pode ser as 
novas formas de solução das crianças e adolescentes frente a esse mundo tão conectado. 

PALAVRAS-CHAVE: CRiAnçA; PSiCAnáLiSE; TECnoLogiA; gAdgET. 

1 Psicóloga formada pela UNESP-Assis, especialista em hospital geral pela USP-SP, realizou 
estágio na área de saúde mental de crianças e adolescentes na instituição Le Courtil (Bélgica), 
associada ao Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). E-mail: clau.santa@gmail.
com
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ESTRATÉGIAS DA TEORIAS DA DISSUASÃO UTILIZADAS 
PELA INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO PARA CONTROLE 
DE SEUS RESPECTIVOS FANDOMS 

Mariana Bento Beneti  / PUC-Campinas 1

 
O presente projeto tem como objetivo relacionar ações da indústria do entretenimento 
para conter shipers dentro de seus respectivos fandoms, utilizando-se de uma estratégia 
conhecida no meio militar, denominada Teoria da Dissuasão. A partir dos estudos de 
Jenkings (2006) sobre fandom, é possível compreender como funcionam esses grupos de 
fãs e, pelos estudos de CASTELLS (2014), relacionar seus movimentos com o meio online. 
Para entender melhor a Teoria da Dissuasão, foi estudado o termo deterrence pelo autor 
MASSUMI (1993) e aprofundada, no Brasil, por GREENHALGH (2014). Ao final, o trabalho 
pretende realizar uma relação clara, através de exemplos (um em série, um em filme e um 
em livro, todos com ações diferentes a partir do autor), do que seria a Teoria da Dissuasão 
em fandoms. 

PALAVRAS-CHAVE: FAndom; WEB; ShipS; TEoRiA dA diSSuASão; Deterrence. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC-Campinas.
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PERFORMANCE NEGRA: O CORPO COMO LUGAR DE 
PROTESTO 

Rodrigo Severo dos Santos / USP1

A negritude para Aimé Césaire (Moore, 2010) é a tentativa específica do mundo negro 
de compreensão teórica desse fenômeno poderoso que é o racismo e da articulação de 
respostas para contê-lo em suas ramificações socioeconômicas, combatê-lo no imaginário 
social e destruí-lo nas estruturas através de medidas políticas, culturais e econômicas 
concretas. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar como a arte da 
performance (Glusberg, 1987, Cohen, 2011, Taylor, 2013, Goldberg, 2015) tem ativado 
discursos históricos, sociais e políticos-ideológicos da negritude brasileira, tomando 
como referência as ações performativas de criadores afrodiaspóricos, os quais em seus 
trabalhos enfocam as questões negras e socais, articulando nestes, resistência cultural 
e militância social para construir formas de consciências opostas ao racismo. Trata-se 
de trabalhos cuja atuação se situa no limiar entre criação artística e ação social ao propor 
opções estéticas que trazem no cerne um engajamento explícito entre arte e política, 
denunciando os vestígios coloniais, o racismo, o genocídio, o feminicídio, a violência e 
repressão policial, o ideário do branqueamento, os estereótipos e estigmas associados ao 
corpo negro e as profundas desigualdades raciais no Brasil e suas múltiplas dimensões. 
Dentre as performances elencadas, encontram-se três ações que refletem sobre uma 
cultura de violência e opressão contra o corpo negro: “Bombril” (2010), de Priscila Rezende 
(BH), que torna visível as representações preconceituosas sobre o cabelo e o corpo negro 
associados a materiais inanimados e a animais primitivos, durante e após a escravidão; 
“Merci Beaucoup, Blanco!”(2015) de Musa Michelle Mattiuzzi (SP), que explicita o desejo 
de branqueamento ainda difuso na sociedade brasileira, e “Negrotério”(2016) do Coletivo 
Preta Performance (SP), que trata sobre o genocídio físico e simbólico da juventude 
negra no Brasil. Em contraposição às imagens e narrativas hegemônicas na sociedade 
capitalista, que segue uma lógica mercadológica, essas ações podem ser lidas como 
imagens de resistência, subversivo, contestatório que geram outras formas de vivenciar 
a negritude brasileira. Por isso, vão na contramão dos segmentos sociais que almejam 
ocultar, mas mal escondem alguns aspectos da História, certas ideias e preconceitos, 
estes artistas os explicitam através da arte, dando visibilidade a questões do mundo negro 
que historicamente foram invisíveis. Assim, consideramos que estes trabalhos trazem um 
“modo de intervir no mundo” (Taylor, 2013) que experimentam, fabricam, criam, reinventam 
e defendem outros discursos políticos-ideológicos da negritude, descolonizando corpos 
e mentes. Observa-se que o corpo negro, nestas performances, é tratado como local de 
protesto e de produção de discursos contra as representações negativas, historicamente 
atrelados a corporeidade negra, implicando em uma tomada de posicionamento político, 
social e ideológico dos artistas frente às estas questões. 

PALAVRAS-CHAVE: PERFoRmAnCE nEgRA; nEgRiTudE; ARTiSTAS AFRodiASPóRiCoS; CoRPo 
nEgRo; ARTiViSmo. 

1  Performer e Professor, doutorando em Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo. E-mail: rodrigosevero2007@yahoo.com.br  
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O DESLOCAMENTO EM PRÁTICAS ARTÍSTICAS NA 
AMÉRICA LATINA 

Anelise TIETZ/ IFFLUMINENSE1 
Este resumo pretende apresentar o início de uma pesquisa sobre práticas artísticas que 
envolvem a ideia de deslocamento na América Latina. Esse recorte é um desdobramento 
de uma pesquisa de mestrado sobre a ideia de percurso na arte, onde se constatou 
que quando os artistas latino-americanos discutem a ideia de deslocamento, a utilizam 
enquanto estratégia para discutir questões políticas e sociais. A discussão transita entre 
seis artistas: Artur Barrio (4 dias, 4 noites, 1970), Lotty Rosenfeld (A Mile of Crosses on the 
Pavement, 1979), Alfredo Jaar (A Logo for America, 1987), Líbia Posada (Signos Cardinales, 
2008-2010), Paulo Nazareth (Notícias da América, 2011) e Jorge Macchi (Buenos Aires Tour, 
2004). A ideia de deslocamento se desdobra em múltiplos sentidos. No caso de Barrio, existe 
a ação física de caminhar até a exaustão. Em Jaar e Rosenfeld, o deslocamento ocorre em 
outras esferas. Primeiro, se localizam em espaços públicos e preveem o deslocamento 
físico do espectador. Ambas as obras se localizam em espaços de passagens, a Times 
Square e estradas. O segundo aspecto é o deslocamento da própria funcionalidade dos 
suportes escolhidos pelos artistas, faixas de trânsito e outdoors, que se destinam a informar 
alguma coisa. Nestas duas obras existe uma operação de ressignificação desses signos 
e, portanto, um deslocamento da funcionalidade desses suportes. A caminhada física de 
Paulo Nazareth, somada a ação de lavar seus pés no rio Hudson em uma tentativa de “levar 
toda a poeira da América Latina” para esse território de hegemonia, discute a existência 
latino-americana em um espaço de conflitos. Já Posada discute a ideia de migração 
forçada e exibe esse trajeto de modo a torná-lo visível. E Macchi cria itinerários a partir 
do acaso e propõe que se conheça a cidade de Buenos Aires não a partir de seus pontos 
turísticos, mas de pontos construídos pela aleatoriedade e nos pergunta o que significa 
conhecer uma cidade? Porque elegemos certos monumentos em detrimento de outros? A 
partir da leitura de Mari Carmem Ramirez (2007) sobre o conceitualismo latino americano, 
percebemos que estas seis práticas artísticas se constroem a partir de um confronto direto 
com a sua realidade. Lotty Rosenfeld e Artur Barrio desenvolvem ações que se relacionam 
com os períodos de ditaduras vividos no Chile e Brasil, Rosenfeld com o uso de cruzes e 
Barrio com uma espécie de manifesto do livre caminhar. Jaar e Nazareth discutem as ideias 
de fronteiras e transitam entre territórios de conflito. Posada e Macchi discutem a ideia 
de movimentos migratórios e turísticos. Entendidos em rede, estes artistas possibilitam 
uma discussão sobre o deslocamento na arte latino-americana, entendendo-o como uma 
estratégia onde suas realidades são mobilizadas no processo artístico. 

PALAVRAS-CHAVE: ARTE ConTEmPoRânEA; AméRiCA LATinA; dESLoCAmEnTo. 

1 Mestre em Artes Visuais pelo PPGAV/EBA/UFRJ. Especialista em História da Arte e Arquitetura no 
Brasil pela PUC-Rio. Professora de Arte no IFFluminense campus Quissamã. E-mail: anelisektietz@
gmail.com 



COMUNICAÇÃO CIDADÃ E ECOLÓGICA: EXPERIÊNCIA DE 
RESISTÊNCIA CULTURAL CONTEMPORÂNEA A PARTIR 
DA ATUAÇÃO DO LARP NO CENTRO CULTURAL DA 
JUVENTUDE DE SÃO PAULO 

Jorge MIKLOS / UNIP1 
Tadeu Rodrigues / IUAMA, UNIP2 

Estudo fenomenológico cuja metodologia envolve pesquisa bibliográfica e observação 
participante. Objetiva práticas comunicacionais contra-hegemônicas que refletem sobre 
diferentes estruturas sociais, com relações horizontalizadas. Tem como objeto o larp, por 
meio da atuação da ONG Confraria das Ideias no CCJ de São Paulo, apoiado teoricamente 
na Ecologia da Comunicação. Observamos o potencial vincular do brincar e a validade do 
larp enquanto ocupação de espaços públicos. 

PALAVRAS-CHAVE: ECoLogiA dA ComuniCAção; CidAdAniA; LARP. 

1 Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, co-líder dos grupos de pesquisa Mídia e 
Religião (INTERCOM) e Mídia e Estudos do Imaginário (UNIP). Professor Titular do PPGCOM UNIP. 
E-mail: jorgemiklos@gmail.com

2 Mestre em Comunicação e Cultura pela UNISO, integrante dos grupos de pesquisa Narrativas 
Midiáticas (UNISO) e Mídia e Estudos do Imaginário (UNIP). Doutorando pelo PPGCOM UNIP. E-mail: 
tadeu.rodrigues@edu.uniso.br
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ATIVISMO DE MULHERES NO UNIVERSO GAMER: O CASO 
#MYGAMEMYNAME 

Renata Galdino / PUC-Campinas1 

Este estudo busca analisar o movimento de ativismo digital “MyGameMyName”, criado 
pela ONG norte-americana Wonder Women Tech, que busca revelar e combater o assédio 
às mulheres nos games on-line. As mulheres representam 53,6% do público gamer, no 
entanto, o universo dos jogos on-line se trata de um ambiente extremamente hostil para 
elas. Segundo dados de uma pesquisa publicada por Fox e Tang em 2017, 100% das 
mulheres gamers já sofreram algum tipo de assédio, entre eles ameaças de estupro, 
insultos físicos e sexistas dentro e fora do ambiente de jogo. Lançado em janeiro de 2018, 
o movimento MyGameMyName, que em tradução literal significa “Meu jogo, Meu nome”, 
faz alusão ao fato de que muitas mulheres se escondem atrás de nicknames e avatares 
masculinos para evitarem situações de assédio. Diante deste cenário torna-se pertinente 
levantar a seguinte questão: ações de ativismo digital contra o assédio sexual, como o 
exemplo do movimento MyGameMyName, podem viabilizar discussões de gênero entre 
o público gamer? O objetivo é problematizar as questões de gênero a partir da atuação 
ativista do movimento MyGameMyName em ações realizadas através de redes sociais 
digitais. Esta análise é pautada por pesquisa bibliográfica, que dará embasamento teórico 
para as discussões levantadas sobre o tema, bem como por estudo de caso, partindo dos 
dados coletados no site do movimento (que conta com páginas nos idiomas português e 
inglês) e em seus canais nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, além 
de publicações diversas utilizando a hashtag #MyGameMyName. 

Conclui-se que o movimento MyGameMyName possibilitou que as mulheres percebessem 
que o assédio sofrido em jogos on-line não pode ser considerado normal, encorajando-
as a denunciar casos de violência e contribuindo para que elas não desistam de jogar, 
continuando a luta por direitos e oportunidades iguais no universo gamer. Além disso, ao 
convidar homens para jogar on-line utilizando nicknames femininos, o movimento levou 
o público masculino a vivenciar experiências de assédio sofrido constantemente pelas 
mulheres, com o objetivo de possibilitar um processo de reflexão empática, contribuindo 
para um futuro de respeito e igualdade de gênero no universo gamer. 

PALAVRAS-CHAVE: ATiViSmo; gAmES; ASSédio SExuAL. 

1 Bacharel em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda pela Universidade Paulista, 
Especialista em Desenvolvimento Web pela Anhanguera Educacional e Mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, na PUC-Campinas. E-mail: rejgaldino@gmail.com 
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DOENÇAS RARAS E MÍDIAS SOCIAIS 

Andrea Helena Rigonato  /  PUC-Campinas1 

O objetivo de nossa pesquisa é apresentar como resultado, uma cartografia das doenças 
raras e as mídias sociais. Para tanto, pretendemos utilizar uma metodologia exploratória/
descritiva, com uma abordagem quali-quatitativa em artigos científicos indexados na 
base Web Science, por ser considerada referência mundial em publicações na área 
médica. A partir de um recorte em artigos localizados com as palavras-chave escolhidas, 
pretendemos analisar o que e, como estão sendo circulados os discursos nesta área, 
em especial, como tem evoluído as práticas genéticas, além de como tem sido definida/
significada as patologias frente às novas tecnologias. Simultaneamente, como tem sido 
esse processo junto à disseminação dessas informações via internet e como isso vem 
impactando a formação do sujeito. Do encontro dessas duas instâncias, doenças raras e 
mídias sociais, pretendemos ainda analisar para além do já pretendido acima, e, caso assim 
os recortes nos permitam, quais outras áreas do conhecimento científico são citadas, de 
que forma são afetadas e por quais motivos? Logo, a escolha do modelo cartográfico é 
justamente para dar um panorama de uma pesquisa sobre um tema relevante, já que as 
doenças raras isoladamente atingem 1:65.000 indivíduos só no Brasil, segundo registros 
recentes do Ministério da Saúde, porém, essa população representa 8% do contingente de 
doentes no mundo; isso se deve pôr suas especificidades biológicas, mas também pela 
falta de conhecimento e divulgação, algo que na última década tem sido significativamente 
modificado, tanto pela implementação de novas tecnologias como pela também pela 
divulgação de conteúdo nas mídias sociais. 

PALAVRAS CHAVES: doEnçAS RARAS; mídiA SoCiAiS; minoRiAS; mEdiCinA; noRmAL; PAToLógiCo. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, mídia e arta da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas. Advogada, filiação: José Antonio Rigonato e 
Odete Sanajoti Rigonato
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CONSUMERISMO E CONSUMIDORES INDIGNADOS: 
NETATIVISMO CONTRA AS MARCAS NAS REDES SOCIAIS

Fábio Mariano Borges / ESPM 1

O ativismo digital ou netativismo é um advento recente e expressão do exercício político dos 
usuários do mundo cibernético, em especial das redes sociais. Uma de suas modalidades 
refere-se às manifestações dos consumidores contra as empresas através de denúncias 
de delitos e tentativa de promover boicote contra elas, a fim de resultados positivos para 
o coletivo. Nesse sentido, o consumo é visto como um terreno propício para o exercício 
político, sendo que esse tipo de prática é, ainda mais, democratizada e acessível através 
das redes sociais. O presente estudo trata sobre a reconfiguração do consumerismo, muito 
recentemente impactado pelo netativismo de consumidores. O consumerismo é um termo 
sociológio que nomea o conjunto de práticas de consumidores a fim do exercício de poder, 
conquista, manutenção de direitos e resistência frente aos interesses comerciais das 
empresas. O objeto de pesquisa aborda as manifestações de indignação dos consumidores 
no Facebook entre os anos de 2012 e 2017. Para tanto, foi realizada netnografia, através 
de acompanhamento e monitoramento dos embates no Facebook entre consumidores 
e empresas. A pesquisa netnográfica acompanhou 60 usuários de Facebook durante 5 
anos. A amostragem abrangeu as classes A, B, C, segundo critério da FGV, baseado na 
renda familiar mensal. Neste sentido, o estudo analisa o consumerismo sob a forma de 
netativismo e as relações de consumo, como dispositivos de poder, ambos situados no 
conceito de biopolítica desenvolvido por Foucault. As principais perguntas que o estudo 
visa responder são: em que medida os ataques de consumidores nas redes sociais contra 
as marcas podem de fato ser consideradas como ativismo? Quais as características que 
definem e distinguem o netativismo do ativismo clássico? Uma vez que o consumerismo 
é um fato social baseado no estímulo ao boicote ou buycott, como ele se manifesta 
nas mídias digitais? As reclamações e ataques de consumidores contra as marcas nas 
redes sociais geram mudanças efetivas ou são apenas mais uma expressão do que é 
chamado de softativismo ou ativismo de sofá? Como as corporações estão entendendo 
e respondendo ao netativismo que sofrem nas redes? A base teórica para esta discussão 
está centrada em autores que refletem sobre os movimentos dos consumidores ao longo 
da história como Michele Micheletti e Frank Treatmann; também em autores que abordam 
o consumo na contemporaneidade como uma articulação estratégica, casos de Daniel 
Miller, Canclini e Lang; e pesquisadores que discutem as manifestações e definições do 
netativismo, aqui representados por Massimo De Felici, Tarcício Silva, McCaughey e Malini. 
As três áreas – consumerismo, consumo e ciberativismo – utilizadas como base teórica, 
denotam a transversalidade do tema e a importância de pensarmos as ações de netativismo 

1 Doutor e Mestre em Ciências Sociais pela PUC/SP. Professor do programa de Mestrado 
Profissional em Comportamento do Consumidor da ESPM/SP. Também leciona nos cursos de pós 
graduação da Fundação Dom Cabral e FIA/USP.
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no consumo, como um fato social orgânico, híbrido e que tem diferentes articulações e 
atores, conforme o contexto sócio-político. Os resultados da pesquisa mostram quais as 
condições necessárias e propícias para o sucesso de ações de netativismo no consumo e 
de que modo este movimento expressa articulações de poder de diferentes atores.

Palavras-chave: Consumerismo; Netativismo; Consumo; Redes digitais; Consumidores.
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ENTRE VERTICALIDADES, HORIZONTALIDADES E (DIS)
CURSOS: O MORADOR DE RUA NO YOUTUBE 

Lucas Rodrigues Lopes /  Unicamp1 
 

A rua – lugar de poetas, boêmios, policiais, assistentes sociais, agentes religiosas –, atrai 
também pesquisadores, dando um novo significado a este espaço como também aos 
indivíduos que fazem dele a sua moradia, sobrevivência e vida. Ela propicia o agrupamento 
de tipos aparentemente similares, grupos de pessoas, antes, (des)conhecidas, que passam 
a compartilhar as roupas, a comida, a droga e o dinheiro. A organização desses sujeitos da/
na rua, como forma de ação, de resistência e de defesa, é estratégia para o enfrentamento 
dos desafios e das ameaças que vivenciam. Os que moram na rua aprendem desde 
cedo a não delatar os companheiros, a dividir os ganhos dos furtos, a droga, a comida 
e a obediência aos mais fortes. Pretendemos identificar e discutir as representações da 
dimensão nômade, de andejo e de cuidado de si que emergem no que é dito e silenciado 
por moradores de rua. Escutar seus dizeres e silêncios possibilitará, então, mapear como os 
moradores de rua (re)constituem sua história e se fazem sujeitos. Com base em conceitos 
da psicanálise e do discurso e em estudos foucaultianos sobre a produção da subjetividade, 
buscaremos analisar recortes discursivos selecionados a partir de entrevistas veiculadas 
no site YouTube. Partimos da premissa de que, na rua, compartilham gestos, falas, modo 
de vestir e andar de seus pares sejam da comunidade de onde vieram ou do grupo com que 
convivem. Emerge, então, o resultado de um complexo processo histórico de fabricação 
no qual se (entre)cruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas que 
regulam seu comportamento, os modos de subjetivação que o constituem. É a própria 
experiência de si, construída historicamente, como aquilo que pode e deve ser pensado, 
transmitido e aprendido. Isto porque toda cultura transmite um repertório de modos de 
experiência de si, e todo membro de uma cultura aprende a ser pessoa interagindo com as 
modalidades incluídas nesse repertório. 

PALAVRAS-CHAVE: moRAdoR dE RuA; diSCuRSo; YouTuBE. 

1 Professor de Língua Inglesa na Faculdade Estadual de Tecnologia de Mogi Mirim, mestre em 
Estudos do Discurso pela UFSCar e doutorando em Linguística Aplicada pelo Instituto de Estudos 
da Linguagem na UNICAMP – lucas.lopes25@fatec.sp.gov.br
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FOGOS DIGITAIS: LETRAMENTOS DE SOBREVIVÊNCIA 
NO COMPLEXO DO ALEMÃO/RJ

Junot de Oliveira Maia / IFSP 1

O objetivo da pesquisa é investigar como moradores do Complexo do Alemão, conjunto de 
favelas da Zona Norte carioca, têm se apropriado das tecnologias digitais de informação 
e de comunicação (TDICs) para potencializarem e ampliarem suas possibilidades de 
participação cidadã e de mobilização em sociedade. Nesse contexto, chama atenção 
a forma como redes sociais digitais, como Facebook e twitter, funcionam como canais 
alternativos de expansão de narrativas locais, que têm focalizado principalmente os 
inúmeros casos de violência decorrentes da tensão entre ações de repressão do Estado 
e os varejistas de drogas ilícitas residentes nas favelas. Essas práticas de (re)escrita que 
materializam a luta do favelado diante da persistente violência que assola sua realidade 
caracterizam o que chamo de fogos digitais, uma metáfora inspirada nos fogos de artifício 
que costumavam ser utilizados nas favelas cariocas quando ainda não existiam em seus 
territórios as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Partindo de um olhar 
teórico poscolonial sobre o papel social das tecnologias digitais, o texto destaca regimes 
hegemônicos de letramento responsáveis por criminalizar o favelado desde o surgimento 
das favelas, no final do século XIX, contrapondo-os aos letramentos de sobrevivência 
que caracterizam os fogos digitais, descritos e analisados a partir das postagens em 
sites de redes sociais feitas pelos participantes da pesquisa. Por meio dessas postagens, 
os participantes viabilizam não apenas articulações e diálogos internos a sua própria 
comunidade, mas também permitem que conteúdos produzidos in loco sejam veiculados 
e disseminados para audiências que, em contextos analógicos, seriam inimagináveis. O 
estudo ressalta que essas postagens e as interações feitas a partir delas no Facebook 
são atravessadas por múltiplos propósitos, conflitos e afetos, fatores responsáveis pela 
produção de variados significados em meio às cenas de sobrevivência decorrentes da 
brutal violência que caracteriza o cotidiano do Complexo do Alemão carioca. As questões de 
letramentos de sobrevivência ressaltadas nesta tese também se ancoram em evidências 
de duas entrevistas feitas com os participantes e em uma gama de interpretações que 
construí com base nas incursões que realizei no campo de investigação, uma abordagem 
metodológica que caracterizo como uma etnografia de fronteira, marcada pelo encontro 
contaminante das diferentes histórias relativas a mim e aos participantes da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: FogoS digiTAiS; LETRAmEnToS; SoBREViVênCiA; ComPLExo do ALEmão.

1 Doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com 
período sanduíche na University of Cape Town (UCT). Atualmente, é docente da Licenciatura em 
Letras do câmpus São Paulo Pirituba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo.
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ATELIER CONTÁGIO: PELO FIM DA NATUREZA

Matheus Reis / PUC-Campinas1 

O projeto Contágio teve início em 2015 a partir de ações poéticas junto ao plantio, a coleta de 
materiais descartados e ao uso da materialidade de locais urbanos em que a biodiversidade 
fora reduzida consideravelmente. Dentre esses, o segundo espaço foi ocupado por trinta 
artistas e tornou-se um atelier de processos artísticos junto ao ambiente, formalizando-se 
em julho de 2016. Antes de levar essa motivação a outros lugares, optou-se por desenvolver 
um lugar outro (uma heterotopia) que possibilitasse o desenvolvimento de experiências e 
habilidades coletivas. Partiu-se do pensamento não há uma hierarquia entre um mundo 
humano e um mundo não humano para que se possa distinguir entre natureza e cultura. 
No jogo de forças do ambiente, outras espécies, elementos e forças geológicas também 
atuam como sujeitos em sua manutenção/metabolismo. Tal colaboração contornou-se 
para evidenciar/acionar algumas tentativas dessa compreensão conjunta do ambiente e 
de sua eco-lógica. O componente estético que se desdobrou desse plano de imanência, 
vincula arte e política na produção de subjetividades, enunciando outros modos de ser e 
se expressar no mundo. Antes da ocupação do Atelier Contágio, a vida nesse ambiente 
havia sido reduzida consideravelmente por uma intervenção antrópica que resultou num 
gramado seco a cobrir entulhos de construção. Numa outra postura, o Atelier buscou por 
interagir com ele e estruturar outras condições de vida a partir da matéria de expressão e 
dos territórios produzidos por cada artista ou colaborador dos mutirões que trabalhou junto 
a suas materialidades. Como foram muitos os envolvidos, a trama desses cruzamentos 
propagou uma mesma força, um ritornelo a partir de seus contágios. Em dezembro de 
2017, foi realizada a primeira mostra pública e, até essa data, a interferência aconteceu 
com recorrência. Após a mostra, vieram às chuvas de verão que imprimiram uma série de 
mudanças. Foi o momento em que o protagonismo dos envolvidos abriu espaço para que 
os trabalhos produzidos fossem tomados pela autopoieses – a capacidade dos organismos 
produzirem a si próprios numa relação interespécie. Como consequência, o ambiente foi 
tomado pela vegetação. Um processo semelhante aconteceu em paralelo com os trabalhos 
artísticos que passaram a estreitar relações e se auto organizarem em desdobramentos 
poéticos. Esse período ocorreu durante uma estação até a preparação dos espaços 
para receber a segunda mostra pública que aconteceu no dia 12 de maio. Ainda que o 
Contágio tenha sido esboçado como um site-specific nesse laboratório, ele se constituiu 
principalmente como non-site/não lugar: um território imaterial e subjetivo. As experiências 
e habilidades dos envolvidos tornaram-se um ponto de partida para um território nômade 
que em contato com outros ambientes pode produzir outros ritornelos tomando forma 

1 Artista plástico e Mestre em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC-Campinas. Atua no campo 
de educação, curadoria e produção cultural, desempenhando atividades correlatas no Museu 
Universitário da mesma. Idealizador do projeto Atelier Contágio, que relaciona processos artísticos 
a poéticas eco-lógicas.
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a partir de outras relações. Dentro desse processo não há finalismos ou linearidades, 
pois sujeito, matéria e energia transitam entre diferentes estados circunstanciais. É essa 
ausência de contornos que caracteriza a experiência da arte com o ambiente como um 
sinônimo de vida e imanência.

PALAVRAS-CHAVE: ARTE ConTEmPoRânEA; AmBiEnTE; ECo-LógiCA; AuToPoiESiS; RiToRnELo.
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OCUPAR, RESISTIR E CONQUISTAR! AS OCUPAÇÕES 
ESTUDANTIS DE 2015 E POSSÍVEIS EFEITOS DE SENTIDO. 

Christina Zaccarelli  /  PUC-Campinas1 

A proposta deste trabalho é discutir, através de um olhar interdisciplinar, algumas relações 
entre a mídia e a cultura, particularmente no que diz respeito a representações divulgadas 
nas mídias sobre as ocupações de escolas públicas no final de 2015. Partimos dos 
estudos sobre cartografia apresentados por Deleuze e Guatarri (1995), a fim de construir 
um dispositivo rizomático de análise, que tem nos estudos discursivos de Foucault, nas 
análises sobre a mídia de Chomsky e Jenkins, nas observações sobre comunicação urbana 
de Canevacci e nos estudos sobre a memória de Pêcheux, suas linhas de intensidade, 
que se entrecruzam e formam uma grande rede de análise que nos permite enxergar 
de maneira mais completa os acontecimentos das ocupações estudantis.  Para isso, 
buscamos o enfoque interdisciplinar no sentido de perceber as manifestações nas escolas 
públicas como um gesto da cultura urbana, uma vez que “tudo é cultura num contexto 
urbano” (CANEVACCI, 2004: 36) e a comunicação, com suas relações plasmadas de poder, 
como um elemento característico do contexto pós-moderno.  Assim, para este trabalho, 
utilizamos a construção de uma dispositivo rizomático de análise, a partir das reflexões 
acerca da linguagem, trazidas basicamente dos estudos discursivos de Foucault; da 
memória discursiva dos movimentos estudantis; da análise das manifestações estéticas 
dos estudantes secundaristas, a partir da antropologia da comunicação urbana de 
Massimo Canevacci e outros; e dos estudos da mídia, a partir de Noam Chomsky e de 
Patrick Charaudeau, bem como de autores que falam da convergência das mídias nas 
sociedades contemporâneas, tais como Jenkins (2006), Bruns (2006) e Shirky (2010).  
Como corpus de análise, escolhemos recortes discursivos da mídia corporativa, bem como 
da mídia dita alternativa‟ – material impresso e digital de ambos os seguimentos midiáticos 
sobre as ocupações nas escolas públicas paulistas entre 9 de novembro de 2015 (data da 
primeira ocupação) e 7 de dezembro de 2015 (data em que o Comando das Escolas em 
Luta recomenda a desocupação das 57 escolas que ainda estavam com alunos). 

PALAVRAS-CHAVE: inTERdiSCiPLinARidAdE; oCuPAçõES ESTudAnTiS; CARTogRAFiA. 

1 Graduada em Letras e Mestre em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC-Campinas.
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RASTROS DE UM PASSADO PRESENTE: ARTE E 
FEMINISMO NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR NO 
BRASIL 

Giulia Solera Dias / PUC-Campinas1 

Trinta e três anos depois do que se afirma ter sido o fim da ditadura militar, o Brasil está 
novamente à mercê de um Estado que se mostra refém de pautas que eliminam direitos 
fundamentais, tal qual no Estado de exceção anterior.  A violência de situações que não 
foram devidamente resolvidas ou enfrentadas assume sua face perversa e evidencia 
pensamentos conservadores extremos com intervenções que aprofundam as dicotomias 
sociais.  O que se observa é um apagamento da memória recente, considerando o apoio 
que muitos oferecem às medidas de repressão. Segundo Deleuze (1999, p. 42), “se temos 
tanta dificuldade em pensar uma sobrevivência do passado, é por que acreditamos que 
o passado já não é, que ele deixou de ser”. Sob essa perspectiva, busca-se compreender 
essa questão do ponto de vista de um grupo minoritário e frequentemente esquecido, 
quando se trata do período de finais dos anos 60 e anos 80 do século XX: as mulheres 
militantes e/ou artistas de esquerda. Resgatar a história dessas personagens que lutaram 
pela democracia do país se mostra, hoje, como um trabalho essencial de resistência. 
Primeiro, por que há uma crescente e necessária discussão sobre as questões feministas, 
que enfatizam o papel da mulher e seus direitos que foram e são consistentemente 
menosprezados. Segundo, a necessidade de resgatar a memória da atuação dessas 
mulheres para que algumas discussões sejam enfatizadas e questões respondidas, diante 
de uma retomada de pautas conservadoras. A não conformidade em aceitar a versão da 
história que relega a importância dessas mulheres na luta pela democracia, levou-me à 
construção de uma narrativa poética visual que resgata essas figuras num trabalho de 
conscientização e referência mnemônica. Essas mulheres que estão em notas de rodapé 
nos livros e em nomes de ruas na periferia da periferia, e sequer isso, me impelem a pensar 
no pouco investimento que o Estado dito democrático dispensou a elas. Assim, se o 
governo militar não conseguiu apagar totalmente a história de militantes e artistas, é nesse 
interstício que essa pesquisa espera trabalhar como uma ferramenta inicial para provocar 
um questionamento artístico-poético necessário nos tempos atuais. 

PALAVRAS-CHAVE: mEmóRiA; diTAduRA miLiTAR; FEminiSmo; ARTE. 

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC-Campinas 
e Bacharel em Artes Visuais também pela PUC-Campinas. Foi bolsista PIBIC/CNPq de Iniciação 
Científica entre 2016 e 2017. E-mail: giuliasd@hotmail.com  
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“RESISTIR E EXISTIR” – CIDADE, ARTE E COMUNICAÇÃO

Mirtes Moraes / MACKENZIE1 
Lucas Jatoba / MACKENZIE2 

Como título dessa apresentação, tomamos emprestado “Resistir e Existir”, lema do mural 
que está localizado no ‘Minhocão’, no centro da cidade de São Paulo. Este trabalho busca 
pensar formas de comunicação na cidade através da arte. O espaço da cidade será discorrido 
como lugar de circulação de diferentes tipos de pessoas que se encontram, mas na sua 
grande maioria, não se conhecem. Deslocam-se para um lugar em comum, comum a todos, 
e com essa forma de pertencimento, articula-se a intimidade que se deu ao nome do local: 
Minhocão, invés de Elevado Presidente João Goulart. A referência semântica da palavra se 
acopla à minhoca, animal invertebrado, que possui corpo formado por vários anéis, seu 
aumentativo, pode ser representado pela sua extensão da via, mas também pela forma de 
intimidade com que as pessoas se relacionam com o lugar. Essa característica do espaço 
como formas de aproximações pode também ser articulada como espaço de intervenções 
políticas: em 1989, a prefeitura determinou a interdição, de segunda a sábado, das 21h30 
até as 6h e fechamento total aos domingos. Em 2015, a via passa a ser fechada às 15h de 
sábado até a manhã de segunda-feira e, em 2018, o fechamento passa a ser da noite de 
sexta-feira até a manhã de segunda-feira. Nesse espaço circulam ciclistas, pessoas com 
seus cachorros, andando ou correndo, enfim, fazendo atividades diversas, mas num mesmo 
espaço. E nesse espaço compartilham experiências individuais. A noção de espaço que é 
tomada pela diversidade das pessoas ganha também um espaço de intervenção, gerando 
assim um diálogo entre espaço e comunicação. Desta forma, a publicidade acompanha 
o processo em que se intensificam os debates relacionados a gênero, classe, raça que 
por muito tempo foram construídos com base em estereótipos. Desta maneira, o artigo 
busca discutir novas formas de utilização do espaço urbano na concepção de campanhas, 
analisando a campanha Absolut Art Resistance, no intuito de discutir a importância desse 
espaço, da arte e de diferentes desdobramentos do meio publicitário na idealização dessas 
ações, além de fomentar, a discussão sobre representatividade na comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: CidAdE; ESPAço; PuBLiCidAdE.

1 Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Atualmente é professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie ministrando aulas nos 
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. E-mail: mirtes@mackenzie.br

2 Estudante do 2° semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e voluntário no grupo de pesquisa Nós Pesquisa Criativa (www.nospesquisacriativa.
com). E-mail: lucas.jatoba@mackenzista.com.br
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A PROPAGANDA ONIPRESENTE E A CRÍTICA AO AMBIENTE 
URBANO: O RETRATO DO SITUACIONISMO NA SÉRIE 
TELEVISIVA BLACK MIRROR

Giulia Franceschi Tessarini / PUC-Campinas1 
Tarcísio Torres Silva / PUC-Campinas2 

Esta escrita tem como intuito relacionar trabalhos do autor Guy Debord, incluindo sua 
colaboração no movimento europeu de crítica social Situacionismo (1957) e sua teoria da 
“Sociedade do Espetáculo”, com a série britânica Black Mirror, criada por Charlie Brooker. 
Termos presentes nas teses situacionistas, como Deriva e Psicogeografia, além da 
abordagem intensiva sobre utopia, servem de base para críticas e análises de episódios 
da série, como Fifteen Million Merits (2011), o escolhido para ser estudado neste trabalho. 
O texto “Tempo Livre”, de Theodor Adorno, também foi utilizado para construção desta 
análise, visto sua abordagem sobre a ausência de liberdade e o prestígio concedido ao 
lucro. A história do episódio retrata um sistema socioeconômico baseado na geração de 
energia pelos próprios usuários, donos de uma rotina constantemente mediatizada: telas

envolvem todos os ambientes do local, com a função principal de propagar anúncios e 
programas obrigatórios. Diariamente, essas pessoas pedalam bicicletas ergométricas 
fixas e, dessa forma, conquistam “méritos”, uma espécie de moeda utilizada na compra de 
refeições, produtos virtuais e do direito de não assistir os mesmos comerciais. O desenrolar 
deste enredo reforça a ideia de que não há esperanças para a sociedade, consumida em 
sua totalidade pela espetacularização dos relacionamentos, pelo sensacionalismo e por 
dependências tecnológicas. Dessa forma, comprova-se o sentido em relacionar tal obra 
com os conceitos e textos apresentados na introdução deste resumo. Assim, pretende-
se evidenciar a presença teórica das teses situacionistas e sociais de Guy Debord no 
século XXI, inclusive em obras que se tornaram mainstream recentemente, como Black 
Mirror . A propaganda onipresente e a crítica à criação humana do ambiente urbano são 
os principais pontos conectados, partilhados por ambas obras autorais. Exemplos reais 
envolvendo nossos diários relacionamentos com as marcas também foram apresentados 
neste trabalho, com o objetivo de concretização final de toda a abordagem teórica sobre a 
ubiquidade da publicidade no ambiente urbano.

PALAVRAS-CHAVE: SiTuACioniSmo; SoCiEdAdE do ESPETáCuLo; PRoPAgAndA oniPRESEnTE; 
BLACk miRRoR.

1 Bolsista de Iniciação Científica CNPQ. Graduanda em Publicidade e Propaganda na PUC-
Campinas.

2 Professor pesquisador da PUC-Campinas. Doutor em Artes Visuais pela Unicamp. Orientador 
do trabalho.
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POÉTICA URBANA, ARTIVISMO E NOVOS MEIOS

Lilian Amaral / UFG1 

A presente discussão propõe analisar o lugar da arte no âmbito da esfera pública 
contemporânea a partir da diluição e do deslocamento do objeto para o campo da 
experiência estética, tendo o tempo se convertido em matéria artística. Transitar entre 
a autonomia e a instrumentalização parece ser um dos dilemas enfrentados pela arte 
que incide em dinâmicas sociais, prática contemporânea derivada da arte pública e 
suas recentes hibridizações, como “novo gênero de arte pública”, “arte contextual”, 
“estética relacional”, entre outras reconfigurações. A pesquisa centra-se na reflexão, em 
retrospectiva, sobre práticas artísticas como processos de escrita criativa co-elabor-
ativas junto a Pontos de Cultura e memória, entendidos como Museus do Território, na 
cidade do Rio de Janeiro, realizados entre 2016 e 2017 como parte de uma experiência 
a/r/tográfica (IRWIN, 2005) vivenciada em mergulhos poéticos andarilhos como mediação 
cultural e ativação dos territórios culturais urbanos. Trata-se de uma ação concebida como 
um museu difuso, nômade e temporário que, em diálogo com o conceito de geopoética 
dos sentidos (AMARAL, 2015), nos indaga sobre outros patrimônios possíveis e opera 
como dispositivo de memória contra o “desperdício da experiência” (SANTOS, 2010). Em 
tempo, propomos uma leitura sobre o patrimoniável como ato de reeducação estética 
alinhada à pedagogia de uma poética do Sul (BARRIA MANCILLA, 2014). Tais questões 
podem iluminar um debate sobre as práticas críticas como campos de ação processuais e 
colaborativos, apontando para renovadas formas de comunicação, apropriação, interação 
e pertencimento. Objetiva-se investigar os modos de fazer artísticos compartilhados em 
rede, os processos de transformação no território deles decorrentes e implicações políticas 
no tecido social. O trânsito entre a autonomia e a instrumentalização parece ser um dos 
dilemas enfrentados pela arte contemporânea que incide em dinâmicas sociais, prática 
derivada da arte pública e suas recentes hibridizações, como “novo gênero de arte pública” 
(Lacy, 1995), “arte contextual” (Kwon, 1997), “estética relacional” (Bourriaud, 2006), entre 
outras reconfigurações. Tais questões podem iluminar um debate sobre as práticas 
críticas como campos de ação processuais e colaborativos apontando para renovadas 
formas de comunicação, apropriação e pertencimento. Nessas circunstâncias abertas 
surgem determinados projetos nos quais nos deteremos para aprofundar a compreensão 
da expansão de limites tensionados pela arte contemporânea, propositora de espaços de 
encontros entre arte e vida, estética e política e entre artista e sociedade. Cientes da ameaça 
acerca de nosso próprio legado, o da memória, buscamos propor, analisar e difundir ações 
cujos objetivos sejam o da conscientização sobre a importância do patrimônio cultural 

1 Pós-Doutora em Arte, Ciência e Tecnologia pelo IA/UNESP. Pós-Doutora em Arte e Cultura 
Visual pelo PPGACV FAV/UFG e Univ. Barcelona. Mestre e Doutora em Artes Visuais pela ECA USP 
e Universidade Complutense de Madrid. Pesquisadora Media Lab BR/UFG e BR :: AC Barcelona 
Recerca Art y Creació UB.
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na contemporaneidade global, colocando ênfase nos processos protagonizados pelas 
comunidades e coletivos em territórios em transformação.

PALAVRAS-CHAVE: PRáTiCAS ARTíSTiCAS; ARTiViSmo; muSEuS do TERRiTóRio; gEoPoéTiCA 
doS SEnTidoS; o PATRimoniáVEL.
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TERRA DOIS E A ENTREVISTA HÍBRIDA: INFORMAÇÃO, 
ENTRETENIMENTO E CIÊNCIA 

Hebe Rios do Carmo / PUC-Campinas1 
Carlos Alberto Zanotti / PUC-Campinas2 

O objetivo deste estudo é apontar as características do processo de hibridização da 
entrevista, gênero televisivo da categoria informação (SOUZA, 2006), presente no programa 
Terra Dois da TV Cultura - SP. O programa faz a promessa (JOST, 2004) de promover a 
reflexão sobre a pós-modernidade, com o aporte da psicanálise, por meio também da 
teledramaturgia, gênero televisivo da categoria entretenimento. As abordagens informativa 
e ficcional caracterizam “Terra Dois” como uma série de infoentretenimento. A entrevista da 
primeira temporada do programa é realizada por Maria Fernanda Cândido, que na condição 
de entrevistadora, mas também atriz, assume ainda o papel do telespectador, identificado 
com o perfil de audiência da TV Cultura - SP. Já o entrevistado, o psicanalista Jorge Forbes, 
idealizador do programa, assume o papel de intelectual intérprete (BAUMAN, 2010) em seu 
discurso de autoridade sobre a psicanálise, também observada neste estudo no contexto 
da popularização científica em uma emissora estatal de televisão. Terra Dois se apropria 
de um gênero identificado com pressupostos como verdade, credibilidade e objetividade, 
para a abordagem de um saber científico na televisão, realizando a interpretação da pós-
modernidade por duas vias, uma teatral e outra intelectual. O formato do programa recorre 
ainda à exposição dos bastidores e dos ensaios da teledramaturgia, em que entrevistadora 
e entrevistado assumem o papel de mediadores da temática junto a atores e direção. Na 
edição do programa todo esse conteúdo é fragmentado e ordenado, dando singularidade 
à contaminação entre os gêneros entrevista e teledramaturgia. A mobilidade entre ficção 
(teledramaturgia) e não ficção (entrevista) é flagrante. Apesar de ser possível distinguir os 
dois momentos, eles se entrelaçam e sobrepõem como na imagem de um holograma. O 
programa de episódios temáticos adquire características de narrativa não linear e complexa. 

PALAVRAS CHAVE: TELEdRAmATuRgiA; EnTREViSTA; inFoEnTRETEnimEnTo. 

1 Mestranda em Linguagens, Mídia e Arte, graduada em Jornalismo e História, autora do livro 
Menina de Arte, biografia da artista plástica Daniela Caburro, jornalista do grupo EPTV por 24 anos. 
Email: heberios.jornalista@gmail.com 

2 Jornalista, professor e pesquisador da Faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas, doutor em 
Ciências da Comunicação. Docente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte. 
Orientador do trabalho. Email: carlos.a.zanotti@gmail.com
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NARRATIVAS ARTURIANAS E SUAS RESSIGNIFICAÇOES 
NO CIBERESPAÇO 

Luiza Cunha Canto Correia de Morais / PUC-Campinas 1

Este trabalho visa apresentar a minha pesquisa de mestrado, que ainda está em seu 
primeiro semestre de desenvolvimento. Nesta pesquisa, gostaria de observar como o 
sujeito contemporâneo se constitui e se constrói no ciberespaço por meio de suas ações; 
como se estabelecem o diálogo entre os sujeitos, de quais ferramentas o sujeito se utiliza 
para que essa dinâmica se concretize. Para a realização desse estudo, estabeleci que 
essas observações deveriam ser feitas a partir de manifestações de interesse acerca 
de narrativas arturianas, que manifestam uma combinação de mito e relato histórico, 
povoando o imaginário da sociedade ocidental por mais de mil anos. Dessa forma, as 
narrativas arturianas se mostram um ponto de partida interessante para estudo por terem 
passado por diversos gêneros: foram originadas a partir da cultura oral, característica 
da Idade Média, depois se desdobraram para a escrita e, com o surgimento do cinema 
e da televisão, adaptaram-se às telas. Agora, no meio digital, as narrativas arturianas se 
ajustaram a novas mídias, de maneira que ainda despertam interesse de interlocutores ao 
se concretizarem em videogames, em histórias de fãs (fanfic), em grupos de discussão em 
blogs e fóruns acerca de filmes, séries televisivas e videogames e, também, em resenhas 
e vídeo-resenhas que manifestam interlocuções contemporâneas. A fim de investigar 
algumas dessas manifestações culturais, encontro apoio em algumas das discussões 
teóricas expostas por Bakhtin e seu círculo, destacando os conceitos de sujeito, gêneros 
(que expandirei aos digitais), apropriação discursiva e cronotopo. Trata-se de uma pesquisa 
de caráter qualitativo, utilizando o método web-etnográfico, a fim de explorar fenômenos 
inseridos no ambiente digital sob uma perspectiva sociocultural, observando comunicações 
discursivas, que me permitam entender como e, se possível, o porquê interlocutores 
contemporâneos, em especial brasileiros, interessam-se por narrativas tão antigas, que 
remetem às origens da Inglaterra, país tão distinto do nosso no que diz respeito a suas 
origens, língua e diversos aspectos socioculturais e históricos. 

PALAVRAS-CHAVE: mídiAS digiTAiS; diALogiSmo; SujEiTo; nARRATiVAS ARTuRiAnAS. 

1 Graduada em Letras: Português/Inglês pela PUC-Campinas. Atualmente mestranda em 
Linguagens, mídia e arte na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas.
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A POPULARIZAÇÃO E A INFLUÊNCIA DA LITERATURA 
LGBTQ E SEU IMPACTO NA CULTURA DO SÉCULO XXI 

Giovane Almeida / PUC Campinas1 
 

A representação da homossexualidade nas artes é bastante antiga, assim como sua 
prática. Há evidências homossexuais em produções artísticas que são datadas a partir 
do século VII a.C, por exemplo, em vasos atenienses. Na literatura grega, são frequentes 
as referências à homossexualidade. O poeta Aristófanes (455 –c. 388 a.C), conhecido por 
suas comédias e pornografia, que escreveu 44 peças das quais apenas 11 perpetuaram-se 
ao longo dos séculos — já tratava de temas homossexuais (ULLMAN, 2005). A proposta 
deste trabalho é relatar uma pesquisa, ainda em andamento, que discute a popularização 
e a influência da Literatura LGBTQ nos dias correntes, a fim de entender seu impacto 
social e cultural no Brasil no século XXI. Os dados da investigação, de caráter qualitativo e 
etnográfico, incluem: declarações de profissionais do meio editorial (que trazem uma visão 
de mercado em relação à aceitação das obras desse gênero); proposições advindas das 
áreas da psicologia e pedagogia, que procuram explicar o senso de identificação e auto-
aceitação dos homossexuais quando retratados nas artes; narrativas de escritores acerca 
de seu processo criativo e o papel de seus trabalhos junto à comunidade que representam 
e, por fim, contribuições de leitores e críticos, desses trabalhos. A análise preliminar 
encaminha esta discussão em direção ao papel que a literatura LGBTQ pode ocupar, na 
sociedade corrente, no sentido de auxiliar, informar, ensinar, entreter, instruir e inspirar, para 
além daqueles que com se identificam diretamente com esse gênero. 

PALAVRAS-CHAVE: LiTERATuRA E SoCiEdAdE; LgBTQ; LinguAgEm E inFLuênCiA. 

1 Graduado em jornalismo na Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP), especialista em 
Estratégia em Mídias Sociais pela Universidade de Toronto (U of T). Atualmente é especializando 
em Língua e Literatura na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e graduando em Letras – 
Português/Inglês na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas.
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AS IMAGENS E A POLÍTICA: AS IMAGENS SUBJETIVA E 
OBJETIVA

Dulce Adélia Adorno-Silva / PUC-Campinas1 

Afirma que se tornou senso comum a ideia de que, atualmente, o homem vive na sociedade 
da imagem. No entanto, questiona essa concepção, tendo como base a constatação de que 
a imagem sempre foi importante para o desenvolvimento humano e para a evolução social; 
desde os primórdios da civilização, a fim de reafirmar que a evolução humana sempre se 
fez na civilização da imagem. Com base em estudos teóricos de Psicologia (Freud, Lowen, 
Schwartz-Salant), observa que esse signo não possui apenas expressão exterior ao homem 
- representação icônica -, mas é, antes de tudo, o alicerce do desenvolvimento do cérebro 
humano, que também se constrói pelas imagens interiorizadas durante a vida: lembranças, 
sonhos, fantasias etc -, as quais se podem denominar imagens subjetivas. Portanto, no 
processo do desenvolvimento dos seres humanos, assim como no de sua evolução social: 
que resultou na civilização -, o homem assimila e/ou interioriza a realidade, a qual também 
se exterioriza ou se comunica por meio da expressão técnica (de acordo com Leroi-
Gourhan) que se torna, no decorrer da evolução, tecnológica. Essa expressão exteriorizada 
denomina-se imagem objetiva. Para comprovar a relação entre ambas lança mão da 
análise da propaganda política que se faz pela imagem objetiva (signo icônico) técnica e/
ou tecnológica, a fim de que se torne imagem subjetiva, que direciona o comportamento 
da massa (Canetti) em função da necessidade de o poder legitimar-se. Cita exemplos de 
usos políticos reiterativos da imagem na Segunda Guerra Mundial, com o uso do rádio e 
do cinema; na Guerra contra o Iraque, por meio da televisão, blogs etc; durante a Ditadura 
Militar no Brasil (tecnologia televisiva, principalmente); e, atualmente, nos movimentos 
contra a Ditadura de Mubarack, no Egito. Os fatos citados servem para comprovar essa 
interrelação e a importância dos dois tipos de imagens em diferentes períodos, quando a 
interiorização acontece a partir das TIC. Para o estudo, utiliza o método complexo de Edgar 
Morin, pois se fundamenta em diferentes áreas do conhecimento: Psicologia, História, 
Sociologia, Paleontologia, Semiótica, etc - e o método empírico, porque os fatos citados 
partem da observação da realidade sócio-histórica vivenciada, conforme o avanço das 
tecnologias de comunicação e informação. Para concluir, reafirma que a imagem gerou 
a escrita, portanto é anterior a ela e com ela permaneceu, embora a civilização da escrita 
tenha imperado durante séculos, mas o homem sempre se relacionou consigo, com o 
espaço externo (o meio-ambiente) e com o outro por meio da imagem.

PALAVRAS-CHAVE: imAgEnS; SuBjETiVA E oBjETiVA; RELAção; TiC, PRoPAgAndA PoLíTiCA.
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POÉTICA HACKER NOS VIDEOGAMES

Beatriz Murakami / USP

O videogame é uma das maiores mídias de nosso tempo. Em seis décadas de existência, 
seu conteúdo migrou de arcades para videogames pessoais; dos computadores para 
os smartphones. Os jogos exigem e exploram cada vez mais tecnologia de hardware e 
software, nunca se estabelecendo em uma plataforma padrão. Infiltram-se ainda hoje em 
qualquer aparelho com um processador, uma tela e um mecanismo de controle. Os hackers 
que cunharam o termo que os designa foram também os criadores de um dos primeiros 
videogames, o Spacewar! Naquele momento a palavra “hack” foi usada para descrever essa 
criação, quando se deu no Massachussets Institute of Technology (MIT) nos anos 60. “Hack” 
era como os membros do clube designavam algum feito atingido que os surpreendesse. 
Desde então, os significados atribuídos a palavra “hack” se multiplicaram, muitas vezes 
assumindo um valor pejorativo. A desmistificação do hacker é de fato importante para que 
não se corra o risco de assimilar preconceitos, comprometendo e limitando os resultados 
e processos A identificação dos videogames como meio para obras de arte interativas 
pela mesma razão também é relevante para esse trabalho. Acredita-se que a partir dessas 
definições será possível a percepção de obras, frutos do relacionamento entre as duas, no 
campo poético. A cultura hacker é um movimento explorador de limites e barreiras. Como 
afirma McKenzie Wark, autor do Manifesto Hacker, hackers são produtores de diferença. 
Com uma condição tão familiar à produção artística, é natural que ambas se esbarrem em 
diversos pontos. Um dos meios utilizados com frequência por ambos grupos é o próprio 
videogame e seus múltiplos universos representacionais, perceptivos e afetivos. O projeto 
que se pretende apresentar trata da produção sensível que emerge dos esforços da corrente 
hacker aplicados aos jogos eletrônicos. Utilizando-se da análise de obras de artistas como 
Cory Archangel, Jason Rohrer e o grupo JODI. À luz deste estudo surge a proposta do 
desenvolvimento de um jogo aberto e colaborativo que revelará comportamentos de seus 
agentes e ambientes que o recebem, a maneira como um afeta o outro e a poesia no devir 
dessas relações.

PALAVRAS-CHAVE: VidEogAmE; HACkERS.
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CRISE DA REPRESENTAÇÃO E IMAGEM NO 
CONTEMPORÂNEO: ABERTURA SENSÍVEL PARA 
PRODUÇÃO DE NOVOS SENTIDOS 

Victor Terra / UFRJ1 
 

Em tempos de crise da representação, em que sistemas políticos, econômicos e religiosos 
se enfraquecem, perdem força e legitimidade, o presente artigo pretende abrir espaço 
para pensar e identificar novas formas de produção de sentido operadas pelo sujeito 
contemporâneo, a partir da representação imagética no entre-lugar virtual-real das redes.  
Adota-se um olhar focado no indivíduo enquanto agente de produção de sentido. Parte-
se do conceito de representação enquanto ação capaz de produzir significado; ato de 
conectar-se ao mundo (HALL, 2002), ao real e à cultura através de signos organizados 
em expressões coletivamente (de)codificáveis. É ela, portanto, o que permite ao homem 
dar sentido a si e às coisas ao seu redor, que, a priori, nada significam.  Toma-se como 
referência um dos principais pressupostos do pensamento pós-moderno: o da falência 
das metanarrativas (LYOTARD, 1988), decorrente de uma suposta crise da razão, que 
se desenha desde meados do século XIX ainda com Nietzsche. Nesse sentido, sugere-
se pensar a emergência de um novo paradigma representacional, baseado no afeto 
e na revalorização da percepção sensível no ambiente virtual das redes.  Sem intenção 
conclusiva, o artigo busca ampliar a discussão sobre a problemática da representação no 
contemporâneo. Para isso, propõe como metodologia a revisão bibliográfica e se apoia 
em três diferentes paradigmas histórico-filosóficos ocidentais – Clássico, Moderno e 
Contemporâneo – para expor, de forma breve, os diferentes modos de produção de sentido 
em cada uma das épocas supracitadas.  Platão e sua “Alegoria da Caverna” (1949) para 
entender a concepção da representação enquanto mediação entre inteligível e sensível da 
Idade Clássica. Foucault, com “As Palavras e As Coisas” (2000) e sua discussão sobre a 
representação no Moderno. Por último, Baudrillard, com “Simulacros e Simulação” (1991), 
para pensar o pós-moderno segundo as noções de simulação e eficácia.  Sob a lógica da 
espetacularização da vida comum, a superexposição do sujeito contemporâneo, por meio 
do compartilhamento de imagens nas redes sociais - como Facebook e principalmente o 
Instagram -, é sugerida como um dos sintomas de tal crise de sentido. Produzindo diferentes 
efeitos sobre o sujeito contemporâneo, a imagem técnica, isto é: imagem produzida por 
aparelhos (FLUSSER, 2002), opera na dimensão das percepções sensíveis (aestesis) e 
assume lugar central no processo de produção de sentido. Deve ser ela, portanto, o cerne 
da questão.  Nesse sentido, podem ser tomadas sob duas perspectivas distintas: enquanto 
instrumento de esvaziamento de sentido e despotencialização do visível, bem como 
ferramenta de potencialização sensível e de abertura discursiva. Compartilhando imagens, 
expondo a si e estabelecendo vínculos com o outro, o sujeito contemporâneo encontra no 

1 Mestrando em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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entre-lugar do virtual, um espaço para produzir novos discursos, configurações e modos 
de representação de si, despidas – ainda que não totalmente – da razão e centradas nas 
relações sensíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: REPRESEnTAção; ConTEmPoRânEo; CRiSE; imAgEm; SEnSíVEL.

36



CONVERSA ANCESTRAL: HIBRIDISMO MUSICAL NA 
ARTE DIGITAL - UM DIÁLOGO PERFORMANCE-RITUAL 
NAS POÉTICAS AFRO-BRASILEIRAS

Victor Hugo e Alves Araújo /UnB1 

O artigo propõe o conceito da apropriação cultural como recurso para criação artística 
com o foco na utilização da técnica de sampling por meio de um diálogo estético Brasil-
África. Neste processo investigativo, o sampling fomenta transições criativas entre espaços 
afetivos como ponto de partida para criação musical ou como complemento criativo 
posterior, com sua legitimidade artística não efetivada com a simples utilização, mas 
emergida da noção de “recontextualização” artística. Desta forma, este artigo parte dos 
seguintes questionamentos: como o processo de reinvenção nas ideias, práticas e formas 
artísticas africanas após o deslocamento imposto pelo processo escravagista no Brasil 
entre os séculos XVI e XIX forneceram um aparato criativo para música, e como estas 
reinvenções foram apropriadas no contexto do hibridismo musical na arte digital? Sobre 
o processo de hibridismo cultural podemos salientar três vias legitimação desse discurso 
expostas por Burke (2003): a primeira via é derivada de Levi Strauss “todas as culturas 
são resultado de uma mixórdia”; a segunda via é derivada de Edward Said “A história de 
todas as culturas é a história do empréstimo cultural”; a terceira via é derivada de Homi 
Bhabbha “Hoje todas as culturas são culturas de fronteira”. Na atualidade os processos 
de hibridização cultural foram consideravelmente aumentados com encontros culturais 
muito recorrentes e diversificados proporcionados principalmente pelo uso da tecnologia. 
Segundo Burke (2003), esse processo é extremamente evidente no campo musical 
exemplificado em gêneros híbridos como o jazz, o reggae, a salsa ou o rock, inclusive 
o mesmo autor salienta o uso de novas tecnologias, como a mesa de mixagem que 
contribuíram significativamente com essa estética hibrida. Conforme Herom Vargas (2007), 
o híbrido se caracteriza como produto infixo de uma combinação de elementos com uma 
inclinação para não acatar imposições teóricas unidirecionais engendradas sobre o mesmo. 
Por conseguinte, o híbrido não se apresenta como resultado de um aspecto reduzido em 
uma unicidade, contudo se apresenta por meio de múltiplos traços compostos por partes 
de agentes diversos sem uma delimitação rígida. Entretanto, nesse sentido um produto 
híbrido não é indefinido em sua totalidade, pois seu estabelecimento é captado de forma 
insolitamente diversa ao se projetar em vias estabelecidas de forma não convencional em 
modelos conceituais consagrados. Desse modo, o artigo aborda as dimensões da arte 
digital produzida no campo da música hibrida focando conexões afetivas entre Brasil-
África em uma cartografia do processo criativo da performance-ritual, com seus modos 
de fazer e objetos artísticos, sendo a cultura afro-brasileira reconhecida como um campo 

1 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. 
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sociocultural que se processa reflexivamente. A problemática colocada no artigo está no 
processo criativo da arte digital por meio de poéticas distintas da manifestação musical. 
Estas poéticas como expressões do hibridismo cultural, capturadas de manifestações 
múltiplas em processos de transterritorialidade.

PALAVRAS-CHAVE: SAmPLER; SinCRETiSmo; HiBRidiSmo; ARTiViSmo; ARTE digiTAL; 
TRAnSTERRiToRiALidAdE.
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RELAÇÕES ENTRE MEDIA E ARTES: CONTRIBUIÇÕES E 
LIMITES DA PROPOSTA DE DIETER MERSCH

Tales Tomaz / UNASP
 

Como em todas as áreas do conhecimento acadêmico, o debate sobre as relações entre 
mídias, arte e ativismo é enriquecido por uma discussão epistemológica de fundo. Este 
trabalho pretende contribuir para tanto ao discutir a perspectiva do filósofo contemporâneo 
Dieter Mersch sobre os media, considerada uma das mais promissoras da assim chamada 
filosofia alemã dos media. Ela é especialmente interessante para o referido debate, porque 
Mersch estabelece uma íntima relação entre mídias e artes. Primeiramente, abordo a 
distinção que Mersch propõe entre duas noções de medium, a teoria substantivista – que 
afirma o medium como uma coisa substantiva, definível e determinável, com contornos 
claros – e a teoria diferencialista. Para ele, esta última é a melhor forma de pensar o 
medium. Ela parte da constatação hoje pacífica de que o medium co-constitui o mediado 
(em vez de ser um “canal” neutro de transmissão e/ou representação da “realidade”) para, 
a partir daí, enfatizar a impossibilidade de defini-lo e determiná-lo. Qualquer tentativa de 
definir o medium já estaria contaminada por alguma mediação, tornando o procedimento 
tautológico. Ao mesmo tempo, isso não significa, para Mersch, a recusa a qualquer 
possibilidade de se pensar o medium. Isso porque seria possível reconhecê-lo a partir 
dos seus efeitos. Então passo à segunda parte da proposta, em que discuto o papel da 
arte nos efeitos que apontam para a medialidade do medium. Embora o medium esconda 
sua própria medialidade, essa medialidade pode ser vista em práticas estéticas, em 
reflexões e intervenções cujo principal âmbito de ocorrência é o das artes. Isso porque, 
de acordo com o filósofo alemão, uma das principais características da arte é articular 
e associar proposições e conceitos originalmente incombináveis. Ela cria paradoxos que 
circunscrevem qualquer proposição ou conceito à medialidade na qual foram produzidos. 
Dessa forma, ela faz aparecer a medialidade e cria uma re-flexão. As materialidades e 
práticas rearranjadas para tanto aparecem enquanto medialidades, mas apenas em função 
dos paradoxos que emergem da performance. Finalmente, na última parte, proponho uma 
reflexão sobre o mérito da proposta de Mersch. O debate sobre media tem sido dominado 
por uma perspectiva tecnicista, que identifica claramente determinados equipamentos e 
artefatos como meios, como mídias no sentido originário da palavra. Ao resgatar o sentido 
primário de medium, Mersch desestabiliza essa noção tecnicista e coloca as mídias 
em movimento novamente, sendo as artes seu espaço privilegiado de manifestação. É 
uma perspectiva epistemologicamente mais plural, daí o seu mérito. Ao mesmo tempo, 
deixo aberta a possibilidade de questionar a validade epistemológica de uma reflexão que 
rejeita a historicidade do conceito de medium em prol de um sentido originário que estaria 
deturpado no seu uso fático. Questiono, portanto, se o uso corrente do conceito medium 
para designar meramente artefatos e dispositivos – dos quais a arte se vale no seu fazer – 
não o legitima do ponto de vista historial-ontológico.
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MEMES EM ARENA DISCURSIVA: RÉPLICAS ATIVAS E 
RESPONSIVAS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Rosineide de Melo /   
Centro Universitário Fundação Santo André1 

 

As redes digitais, apoiadas em plataformas tais quais o Facebook, tornaram-se uma das 
arenas discursivas mais usadas nas interações contemporâneas por interlocutores diversos 
e múltiplos. Tais interações, facilitadas pelas comunicações síncronas, apresentam alcance 
(em termos de participação) e possibilidades para construções de sentidos de maneira 
extensa, imediatista e incalculável. As postagens diversas tematizam a atualidade de forma 
ubíqua e marcam a emergência de gêneros híbridos e digitais. Dentre esses gêneros, estão 
os memes, construções multimodais e repletas de remixagens e ressignificações, que 
dão viralidade aos acontecimentos sociais, políticos e cotidianos, oportunizando espaços 
de discussão, conflitos e de sentimentos e sentidos potencializados. (Re)significando 
discussões através da linguagem verbovisual (imagem e texto verbal), esses gêneros, 
tipificados no ciberespaço, manifestam construções discursivas. Dessa forma, da maneira 
como entendemos, é possível analisar tais exemplares à luz da concepção dialógica do 
discurso de Bakhtin e de seu Círculo. Neste trabalho, realizamos uma leitura com alguns 
exemplares de memes que circularam nos primeiros meses de 2018, na rede digital 
Facebook, no Brasil. Nossa proposta toma por base o conceito de arquitetônica como 
noção organizadora dos tempos-espaços digitais e as mídias em que esses gêneros, 
revisitados, são construídos e circulados, a fim de propiciar o estudo de relações discursivas 
que caracterizam diálogos contemporâneos. A partir da teoria dialógica do discurso, 
percebemos em gêneros tais quais os memes oportunidades para investigar as maneiras 
e meios pelos quais, através dos recursos digitais, discursos são apropriados e passam 
a ocupar, ubiquamente, discussões acerca da sociedade corrente. Entendemos que essa 
seja, também, uma maneira de conceber a atualidade das proposições bakhtinianas, que 
fornecem subsídios para a investigação de práticas sociais ainda nos dias correntes.

PALAVRAS-CHAVE: REdES digiTAiS; mEmES; AREnA diSCuRSiVA; TEoRiA diALógiCA do 
diSCuRSo.
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QUANTAS JABUTICABAS SÃO NECESSÁRIAS PARA 
CONTAR UMA HISTÓRIA? UMA VIVÊNCIA PRÁTICA DE 
ARTIVISMO PELAS PRAÇAS DE CAMPINAS

Gabriela Fiorin Rigotti / FIMI1 
Giovanna Carla Barreto / UFPR2  

Toky Popytek Coelho / UFPR3 
Verena Pereira / Unicamp4

Rafael Resende Maldonado / Unicamp5 

O artivismo pode ser compreendido como uma relação entre arte e política, com ações 
práticas inspiradas pela estética em que o objeto artístico se desloca do lugar da 
contemplação para a intervenção social em benefício do envolvimento da comunidade. 
Nesse sentido, o artivismo tem forte conotação sócio-política na formação da consciência 
do outro, por meio da educação, do fomento à mobilização e do uso da arte como gatilho 
para futuros desdobramentos sociais. Ações que, muitas vezes, partem do individual para 
o coletivo, alcançam lugares insuspeitados no qual se localiza o outro, saindo dos espaços 
fechados para ocupar espaços reais (urbanos) e/ou virtuais (internet), com implicações 
tanto no microcosmo (quarteirão, bairro etc.) como no macrocosmo (com o público 
ampliado das redes digitais) (CHAIA, 2007). Nesse contexto, várias possibilidades de ações 
podem ser vistas como artivistas, com apropriação significativa dos espaços públicos 
por intervenções artísticas. A descentralização de eventos de arte para o além-muro dos 
museus, as intervenções artísticas de rua que interligam espaços abertos e os transeuntes, 
o fechamento de vias públicas para o lazer e a socialização da comunidade em detrimento 
do uso produtivista cotidiano dessas vias nas grandes cidades são alguns exemplos práticos 
desse tipo de ativismo. Nessa efervescência de possibilidades, podemos situar o Projeto 
Jabuticaba (criado em Campinas/2016), que trouxe como proposta a realização de oficinas, 
vivências, workshops, passeios/visitas guiadas e cursos de arte/educação, para fomentar 

1 Doutora em Educação, na Unicamp, criadora do projeto Jabuticaba. E-mail: gabi.frigotti@gmail.
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uma convivência lúdica e esteticamente embasada, entre pessoas de todas as idades, a 
partir de intervenções em espaços abertos da cidade. Em sua ainda breve existência, o 
projeto atravessou a cidade passando por locais como Pedreira do Chapadão, Lago do 
Café, Praça das Águas, Clube Cultura de Campinas, Praça do Coco etc., com atividades 
variadas envolvendo música, contação de histórias do folclore nacional, brincadeiras 
de criança, oficinas de fotografia, manualidades e jardinagem, rodas de samba, dentre 
inúmeras outras atividades. De caráter eminentemente prático, o projeto vem, por um lado, 
atuando no microcosmo da cidade, apropriando-se e ressignificando espaços públicos 
através da intervenção artística. Por outro lado, o projeto também atua no macrocosmo, 
ao utilizar-se de ferramentas digitais (redes sociais) para divulgação dos eventos e de seus 
resultados. Nesse encontro sinérgico, de uma forma completamente espontânea e prática, 
o projeto Jabuticaba, conseguiu/consegue se articular nas duas vertentes do artivismo 
(micro e macro), convidando a comunidade local para (re)ocupar praças e parques, (re)
significar novas e antigas experiências artísticas, dissolver algumas das barreiras que 
separam a separam do espaço urbano, associando esses movimentos com uso das redes 
sociais. Um projeto simples, feito de forma voluntária, com divulgação (quase) gratuita via 
redes sociais, para promover integração da comunidade, tentando reduzir (localmente), 
por meio do uso da própria rede digital, o isolacionismo social e o distanciamento dos 
indivíduos entre si e com a cidade, características tão intrínsecas de um mundo cada vez 
mais digital. As ações e resultados do projeto mostram a potencialidade da vivência em 
rede(s) e do artivismo como formas de rexistências a partir do uso da arte de uma forma 
simples e direta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ARTE uRBAnA; ARTiViSmo; ESPAço uRBAno; REdES SoCiAiS.
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PRETAS INCORPORAÇÕES: A MULHER PRETA NA ARTE, 
ENTRE COR, CORPO E AÇÕES

Andrea Ap. Jesus Mendes / PUC-Campinas 1

Nesta proposta de resumo, apresento o projeto Pretas InCorporações, exposição coletiva 
que conta com trabalhos de 12 artistas mulheres negras, com trabalhos de múltiplas 
linguagens, suportes, e poéticas, cada artista traduz de forma muito particular temas 
como amor, ancestralidade, feminismo, política, racismo, sexismo. O projeto Expositivo foi 
lançando na Estação Cultura de Campinas no dia 19 de novembro 2017, véspera do dia 
da Consciência Negra, data muito significativa para as lutas da população negra brasileira. 
É sabido que os imaginários dos povos lidos como negros estão impressos no mundo 
contemporâneo, diante disso, o projeto Pretas InCorporações propõe o desafio de contemplar 
e refletir acerca das influências e contribuições desses povos, presentes na identidade e 
representações artísticas negras para a contemporaneidade, extrapolando o imaginário da 
escravidão, que reduz a leitura dessas contribuições. Do latim, incorporationem significa 
juntar-se a; incorporação: ação e efeito de incorporar ou de se incorporar. Verbo que diz 
respeito a unir, acrescentar ou juntar algo a outra coisa para fazer um todo; a reclinar o 
corpo que estava deitado; ou a juntar-se a outras pessoas para formar um corpo (um 
todo). Para além do significado formal do nome, essa palavra de forma que InCorporações, 
além do ato de unir, desvela as palavras COR, CORPO e AÇÕES. Pretas InCorporações 
refere-se à arte visual como um cenário característico da presença ativa de artistas 
negras, como sujeitos criadoras e criativas, reconhecidos por suas qualidades técnicas e 
inventividade artística, reivindicando para além da representação e da representatividade. 
Nessa perspectiva, fazer falar coletivamente o que é “mudo” e “invisibilizado”, sem, com 
isso, restringir as potencialidades de sentido que cada obra individualmente possui, é, em 
certa medida, revelar-se sensível a discussões espinhosas e atuais, como a revisão de uma 
história da arte marcadamente branca e a falta de representatividade negra nos espaços 
de prestígio.

PALAVRAS-CHAVE: ARTE; inCoRPoRAção; nEgRA.
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A BELA E A FERA, OU A FANDOM E O HYPE

André Campos de Carvalho 1

Caíque André / UAM2  

As novas mídias alteram as dinâmicas sociais dando-lhes novos contornos e, 
consequentemente, muda-se sistematicamente a prática publicitária, tanto nas suas formas 
de divulgação quanto nos seus métodos de retroalimentação. Com mais ferramentas 
à disposição, percebe-se que existem fenômenos sociais que acontecem por causa da 
possibilidade da interação concedida a partir do acesso à internet e da abertura dos meios 
de interatividade. O objeto estudado exemplifica essa transformação: a agremiação de 
pessoas em torno de um interesse comum que era conhecida como “fã-clube” se moderniza 
e se revitaliza na forma de fandoms, consolidados como fortes propagadores de ideias, 
fundamentados principalmente na credibilidade de seus membros. Seu funcionamento é 
aquele de um movimento de caráter digital, isto é, que funciona a partir da troca entre 
seus membros realizadas pelos meios eletrônicos, em detrimento das reuniões mensais 
e clubes de correspondência (que implicavam limitações principalmente de ordem 
geográfica). As relações hoje são feitas por meio de trocas de pílulas de informação oficial 
por artes (fanpics ou fanarts), relatos (fanfictions) e principalmente opiniões geradas pelos 
próprios fãs participantes, fenômeno que recebe o nome de hype. Essas trocas alimentam 
uma mistura de ansiedade e expectativa entre os membros dessas comunidades, e 
retroalimentam as empresas com informações sobre preferências, identificações e 
rejeições obtidas diretamente do público-alvo, mensuráveis e de utilidade mercadológica. 
Esse movimento, apesar de sua motivação mercadológica, pode ser caracterizado como 
uma manifestação de cultura, e aqui chamamos atenção para o fato de considerarmos 
cultura como um processo, seguindo a sugestão de Marcos Ferreira-Santos e Rogério 
de Almeida (Aproximações ao Imaginário: Bússola de investigação poética, São Paulo: 
Képos, 2012, p. 14). Tal processo se dá a partir da relação de trocas estabelecidas entre os 
indivíduos nos movimentos de criação, transmissão, apropriação e interpretação de bens 
simbólicos. E observar a construção de cultura pautada por essa concepção processual 
nos permite libertar a análise da obrigatoriedade de estudar o meio ou suporte material, 
justamente por focar no processo. Portanto, analisamos o fenômeno hype como elemento 
gerador de cultura por meio do processo de trocas via fandoms. 
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COMUNICAÇÃO DO MST APÓS PRISÃO DO EX-
PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Mariana Alarcon Datrino / UNESP1 

A sociedade atual se encontra cada vez mais conectada e imersa pelas tecnologias de 
comunicação, produzindo e construindo relações sociais a partir desta nova lógica 
comunicacional. Esse aspecto também envolve e influencia a forma em como as 
instituições propagam seus aspectos ideológicos, e isso inclui a forma de atuação dos 
movimentos sociais, uma vez que a internet possibilita o alargamento das informações 
e consequentemente, do alargamento da militância online, justamente, por ser capaz de 
se utilizar de determinados elementos fornecidos exclusivamente pelo ciberespaço. E 
este trabalho propõe desenvolver uma análise em como o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra- MST se posicionou, divulgou e trabalhou as questões relacionadas a 
prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, em seu Facebook. O ex-presidente foi condenado a 
12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex 
de Guarujá, o que gerou diversas controvérsias e debates entre os setores da sociedade. 
Portanto, o estudo aqui desenvolvido tem como objetivo analisar se o movimento utilizou 
sua página de forma estratégica, e consequentemente identificar se a mesma consegue se 
fortalecer diante da causa defendida, se é capaz expandir e angariar novos participantes e 
se é capaz gerar mobilização e manter a coesão em todo o processo de comunicação. Para 
isso, foi realizado um estudo exploratório e descritivo, pautado em incluir as publicações 
realizadas sobre assunto desde o dia sete de abril (dia que o ex-presidente se entregou 
à Polícia Federal). Todas elas foram enquadradas, para análise, em quatro categorias, a) 
publicações com caráter de repasse de informação sobre o ocorrido, b) chamada para 
ações e participação do movimento em oposição a prisão, c) relato de ações já realizadas, 
d) reforço do posicionamento ideológico do partido. A partir disso, identificou-se que a 
maioria das publicações realizadas estavam majoritariamente associadas em apenas 
relatar e pontuar como foram os atos realizados. Verifica-se, então, que a página optou 
por seus aspectos informativos, mas que por outro lado perde a oportunidade de fortalecer 
suas ações e consequentemente o impacto social do movimento.
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REAPROPRIAÇÕES DA TECNOLOGIA, CIÊNCIA E 
RELAÇÕES DE GÊNERO NO DISCURSO DE LIDERANÇAS 
CIBERFEMINISTAS

Érica Camillo Azzellini1  
Luís Mauro Sá Martino2 

Desde os anos 1990, ciberfeministas alertam para as disparidades de gênero envolvidas 
no ambiente da cibercultura e das mídias digitais, apontando que diferentes aspectos da 
tecnologia, como participação em seu desenvolvimento, formas de uso e acesso, estão 
sob o domínio masculino, tanto em termos quantitativos quanto simbólicos, embora se 
apresente como “neutra” e vinculada às características como objetividade e racionalidade. 
Para além de um feminismo das redes, o ciberfeminismo pode ser entendido como um 
conjunto de manifestações artísticas, filosóficas e políticas que questiona as estruturas 
de poder relacionadas a gênero no ambiente mídias digitais, visualizando a apropriação 
da tecnologia por mulheres como uma forma de empoderamento feminino. Contestam 
a falsa neutralidade da tecnociência, apontando a ideia de “tecnologia” como discurso 
predominantemente masculino, e reelaboram a relação de mulheres com a tecnologia a 
partir de ações voltadas para educação, carreira e conscientização. Este texto, originado 
em um Trabalho de Conclusão de Curso, delineia algumas das formas de reapropriação e 
ressignificação da tecnologia presente no discurso de ciberfeministas. Foram entrevistadas 
seis coordenadoras de sete coletivos voltados para a relação entre mulheres e tecnologia, 
seja a partir de iniciativas educacionais, seja a partir de ações sociais e políticas. 
Foram observadas, entre outros elementos, três principais características (a) a crítica à 
neutralidade da ciência, entendida como subterfúgio para a presença do masculino; (b) 
a inserção das problemáticas de gênero como desafio à “objetividade” da técnica e (c) a 
reapropriação e ressignificação do discurso sobre tecnologia – por exemplo, traduzindo 
termos “server”, “user” e “router” como “servidora”, “usuária” e “roteadora”. O problema da 
aparente “neutralidade” da ciência e da tecnologia é um tema recorrente da epistemologia. 
Nos últimos anos, o tema passou a ser atravessado também por recortes de gênero, 
responsáveis por questionar em que medida uma epistemologia “neutra” não significava, em 
alguma medida, “masculina”. Na introdução do livro Feminist Epistemologies, por exemplo, 
as organizadoras Linda Alcoff e Elizabeth Potter desafiam a pensar os fundamentos da 
ciência a partir de um ponto de vista feminista. Com isso, observa-se um debate que instiga 
novas relações do feminino com a tecnologia, até então relacionada prioritariamente ao 
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masculino, de forma que a apropriação da tecnologia por mulheres nesse movimento de 
ressignificação abre margem para um

empoderamento sociopolítico. Essa ressignificação, além de tratar de um sentimento 
de pertencimento e de apropriação, levanta um questionamento metodológico sobre a 
tecnociência, com base no que compreendemos por “neutralidade”, indicando a necessidade 
de ambientes abertos a mulheres e outras minorias políticas.

PALAVRAS-CHAVE: CiBERFEminiSmo; ComuniCAção; nEuTRALidAdE; TECnoLogiA; mídiAS 
digiTAiS.
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AFROEMPREENDER: CAMINHOS PARA O 
EMPODERAMENTO DO EMPREENDEDOR NEGRO NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Samara Messias Santos / Unicamp1 
O contexto histórico brasileiro desenvolveu, ao longo do tempo, fissuras que edificaram 
categoricamente as variadas desigualdades socioeconômicas provenientes do arranjo 
étnico-racial próprio do nosso país. Esses grupos foram extirpados do reconhecimento 
social que garante uma vida digna, sendo colocados, muitas vezes, como indivíduos 
preteridos da legitimação da sua existência frente às obrigações do Estado para com eles, 
desconsiderando as suas experiências enquanto potencialidade libertadora na arte de 
exercer seus direitos básicos. Essas problemáticas necessitam de sub-versões políticas, 
ou seja, versões políticas que vêm de baixo com objetivo de mitigar uma realidade sócio 
histórica injusta e crônica em nosso país. As políticas que tencionam a inversão da lógica 
hegemônica de mercado não devem ser cooptadas pela elitização e a cinesia dos seus 
interesses, mas é necessário que estas sejam construídas pelos grupos que já sobrevivem 
das adaptações frente às desigualdades. Ao considerar as formas pelas quais as pessoas 
negras criaram e movimentaram suas técnicas para gerar renda, é importante pensar no 
sentido de que a tomada de consciência - enquanto reflexão e prática das experiências - 
traça uma trajetória para a autenticidade do ser e seu engajamento político. Nesse sentido, 
quando pessoas negras empreendem frente às dificuldades contemporâneas pelas quais 
passamos, temos o surgimento do que está sendo chamado de afroempreendedorismo. 
Essa é uma palavra que se reitera em variados contextos na contemporaneidade, pois 
novas palavras nascem, ecoam, despertam e se repetem em múltiplos espaços: são 
expressões insurgentes que carregam histórias, ao passo da ligação entre os indivíduos 
e o mundo, numa capacidade de (re)construir relações. Na busca de compreender as 
manifestações advindas das pluralidades estéticas dos grupos socialmente excluídos, o 
afroempreendedorismo se manifesta como um movimento que se reafirma socialmente, 
através das diferentes formas que as pessoas negras encontram para gerar renda. O 
dinamismo social causado pelo negro empreendedor numa sociedade desigual pode ser 
revelado em variadas formas e caminhos. Sendo assim, para além das políticas estruturadas 
somente através do Estado e do mercado, o presente trabalho tem o objetivo de discorrer e 
questionar a apropriação de novas formas de dinâmica econômica pelo sistema econômico 
vigente, destacando a necessidade de fortalecimento do afroempreendedorismo enquanto 
uma expressão cultural de empoderamento que influencia os modos de ser e fazer de onde 
se estabelecem e se movimenta na economia de modo vivo e politicamente autônomo. 
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A ARTE DA POESIA COMO INSTRUMENTO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA

Tiago Aparecido Noronha / Unicamp1 
Patrícia Soares Nicolini de Deus / USP2 

Deveras conectadas, sobretudo na contemporaneidade, a arte e política apresentam um 
meio importante para o despertar de uma consciência política. Podemos definir a arte 
como uma maneira de expressar as emoções/sentimentos/visões de mundo, e política 
como sendo a tomada de posição em relação a algo. Assim sendo, nesse contexto, utilizar 
a arte para fazer política é uma maneira de potencializar e estimular a compreensão do 
contexto e consequentemente a consciência política. Duas faces ficam em evidência: a 
arte política, onde o artista utiliza sua arte como crítica e empoderamento para a mudança, 
e o entremeio arte e política, onde a arte induz uma semente que cresce e torna-se motor, 
despertando inúmeras possibilidades de fazer e ser. Por sua vez, a poesia pode desvelar 
uma consciência encarnada que move os sentidos, e torna o ser humano mais aberto 
a si mesmo e ao mundo que o cerca. Tal sensibilidade vem-a-ser uma conscientização 
e start para que se reconheça enquanto possível agente político, ao passo que poesia, 
enquanto possível agente de consciência política, propicia um efeito ao leitor, construindo 
subjetividades não apenas no sentido de interpretação da realidade, mas também no de 
estabelecimento de formas de possíveis formas de ação. Ferreira Gullar, maranhense 
nascido na década de 30, autor de diversas poesias de cunho político, publicou, em 1963, 
o ensaio Cultura Posta em Questão, em favor do engajamento político de artistas e da 
conscientização política do povo por meio da arte. Tal ensaio evidenciou a possibilidade da 
correlação entre esses dois campos. Gullar foi um dos protagonistas de uma onda literária 
que ficou conhecida como “poesia social” marcada pelo uso da poesia como instrumento de 
denunciar as mazelas do povo dentro da opressão capitalista. Entretanto, a função social da 
poesia, por si mesma, é bem mais ampla e menos óbvia, marcando sua presença em toda 
a produção literária já escrita, sendo possível clamar a impossibilidade desta dissociação. 
Nas palavras do poeta Ricardo Reis, poesia é sempre uma música escrita com ideias, e por 
mais singelas que sejam, sempre representam uma mensagem propositalmente desejada 
de ser passada adiante pelo autor. Por outra perspectiva, Olavo Bilac, em sua Profissão de 
Fé, clamou a plenos pulmões seu amor pelo Estilo, e se apresentou à batalha, prometendo 
morrer em guerra se preciso fosse contra os Infiéis que ousassem ver publicadas suas 
ideias e mensagens desprovidas da armadura elegante que somente a caríssima educação 
poderia prover. Se isto não é o uso político da poesia, sua definição se torna completamente 
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vazia. Segundo Thomas Stearns Eliot, a função social esteve para poesia tal como Deus 
está para o xintoísmo: presente em todas as Coisas, permeando cada detalhe, concreto ou 
abstrato. “Toda verdadeira poesia é uma visão de mundo”, afirmava o filósofo-poeta, que 
também coloca quatro funções para a poesia: religiosa, histórica, didática e satírica, sendo 
também, todas elas, instrumentos políticos. 

PALAVRAS-CHAVE: ConSCiênCiA PoLíTiCA; ARTE; PoESiA; PoESiA SoCiAL.
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL CONTRÁRIO À PROPOSTA 
DE REORGANIZAÇÃO ESCOLAR PAULISTA (2015) EM 
FOLHA DE S. PAULO, JORNALISTAS LIVRES E O MAL 
EDUCADO: DISCURSO, VOZES E RESISTÊNCIAS

Minéya Gimenes Fantim / Unicamp1 

Em 23 de setembro de 2015, foi anunciada por Herman Voorwald, então Secretário da 
Educação do Estado de São Paulo, uma das mais polêmicas propostas já apresentadas 
pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB) e, de modo geral, por governos peessedebistas, 
para a educação paulista: a Reorganização da Rede Estadual de Ensino, que consistia na 
separação das instituições escolares, de modo que cada unidade de ensino passasse a 
oferecer aulas para apenas um dos três ciclos da Educação Básica (Ensino Fundamental I; 
Ensino Fundamental II; e Ensino Médio). Como consequência, 94 escolas seriam desativadas 
e 311 mil alunos passariam por transferência. Em resposta à medida, centenas de 
estudantes secundaristas iniciaram uma onda de protestos por todo o Estado, culminando 
na ocupação de mais de 200 escolas e, posteriormente, na suspensão do plano. Analisar 
a cobertura midiática e a produção de conteúdo independente a respeito das referidas 
manifestações é o objetivo principal da pesquisa de Mestrado cujos resultados parciais 
a comunicação oral busca expor. O corpus de pesquisa é constituído por reportagens e/
ou postagens publicadas em três veículos e/ou páginas digitais que desempenharam 
papeis relevantes na composição do imaginário social sobre tais acontecimentos: Folha 
de S. Paulo, que integra a chamada “grande mídia” e, sendo um dos maiores jornais do 
Brasil, exerce grande influência sobre a opinião pública nacional; Jornalistas Livres, que 
compõe a “imprensa alternativa” brasileira e foi responsável pelo vazamento de áudio de 
reunião realizada na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) quando do 
desenrolar dos protestos; e O Mal Educado, fan page hospedada na rede social Facebook, 
que leva o nome de um dos coletivos, formado por estudantes, apoiadores do movimento 
estudantil. O corpo teórico-metodológico utilizado no estudo é a Análise de Discurso (AD) 
Francesa, cujo precursor foi Michel Pêcheux (1938-1983), em proposta que relaciona, no 
mesmo campo, a linguagem, o materialismo histórico e a psicanálise. São mobilizados, 
dentre outros, conceitos e noções como as de “arquivo”; “Formação Discursiva”; “forma-
sujeito”; “condições de produção”; “discurso digital”; “memória discursiva”; “memória 
metálica”; “interdiscurso”; “paráfrase”; e “polissemia”, tendo por base em autores como Dias 
(2008, 2012, 2018), Orlandi (1999, 2004, 2012), Pêcheux (1988, 2014) e Robin (2016), para 
refletir, por exemplo, sobre como, a partir de suas publicações, tais meios significaram e 
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atribuíram sentidos ao movimento e aos agentes e espaços envolvidos (estudantes; Polícia 
Militar; escola; cidade; etc.), retomando estigmas e reforçando imagens cristalizadas, ou 
produzindo deslocamentos e auxiliando em seu processo de (re)significação. Propõe-se, 
portanto, que, no acontecimento em questão, falam e entrecruzam-se diferentes vozes e 
resistências, que produzem disputas e movimentos de sentido, e evidenciam relações de 
força. 

PALAVRAS-CHAVE: REoRgAnizAção ESCoLAR; mAniFESTAçõES; mídiA; diSCuRSo; 
RESiSTênCiAS.
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RESGATANDO AS RELAÇÕES HUMANAS POR MEIO DA 
ARTE:  A EXPERIÊNCIA DE UM PALHAÇO NO CAMPO DE 
REFUGIADOS

Luis Bruno de Godoy / Unicamp1 
Bruna Cristina Corrêa da Silva / PUC-Campinas2 

Na sociedade contemporânea passamos um constante distanciamento da nossa condição 
de humanidade, vivemos uma crise constante das relações pessoais e estamos cerceados 
por um medo recorrente daqueles que são estranhos a nós. Os meios necessários para 
retomarmos a nossa condição de homem afetado se faz em um reconhecimento de 
nossa decadência, um olhar que seja capaz de criar um distanciamento necessário com 
a demanda do homem-ideal. Para isso, a arte se mostra como uma ferramenta (se assim 
podemos dizer) importante para contribuir nesse processo; por meio da figura do palhaço 
podemos pensar nesse estado decadente do homem a fim de acessá-lo e ressignificá-lo. 
Essa problematização vem de anos de experiência com a arte, que, no entanto,  intensificou-
se após uma expedição realizada em um campo de refugiados (2012/2013) na Bósnia e 
Herzegovina, ali de fato pude constatar a potencialidade do palhaço e perceber que ele está 
para além da mera representação do risível - ele transgride, rompe com paradigmas e até 
mesmo cria novos meios de vida, reconhece-se no outro e permite que o outro se reconheça 
nele. A potencialidade do palhaço reside em seu olhar de horizontalidade para tudo aquilo 
que o circunda, revelando-se ao mundo, em que por meio de seu corpo e sua lógica própria 
de agir e pensar, evidencia todas as fragilidades e imperfeições propriamente humanas. 
Essa transparência do palhaço rompe com o ideal de perfeição de homem, ele se apresenta 
diante da sociedade de forma a atingi-la sutilmente pelo estranhamento. Esse desconforto 
causado pelo palhaço desestabiliza a ordem hegemônica e a figura do homem-ideal, nos 
coloca a pensar para além de nossos engessamentos, abrindo espaço para uma nova 
concepção do outro. O palhaço surge pelas entrelinhas e transita obscurecendo as linhas 
de fronteira criadas na sociedade contemporânea, sejam elas territoriais ou subjetivas; age 
como um agente de transformação social responsável por fazer um resgate da alteridade, 
possibilitando mudanças constantes que nos coloca a pensar diante de nossas misérias. 
O campo de refugiados foi uma constatação empírica desse pensamento, ou melhor, foi 
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por meio do campo que pude pensar nessa possibilidade de ressignificação das relações 
humanas diante de nosso próprio ridículo, quanto mais permito me deixar transparente e 
vulnerável, mais acessível ao outro eu estou, podendo ele se revelar a mim ou não. Essa 
transparência da nossa decadência revelou a mim a maior riqueza do homem, a sua própria 
humanidade, assim como, a importância do palhaço nesse processo de resgate. 

PALAVRAS-CHAVE: PALHAço; ALTERidAdE; HumAnidAdE.
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O CORPO-LINGUAGEM DE VALIE EXPORT EM SYNTAGMA

Larissa Camnev / PUC-Campinas1 

O presente trabalho é um recorte que se propõe a pensar o corpo como linguagem, olhando 
para algumas obras da artista VALIE EXPORT, com ênfase no trabalho experimental 
“Syntagma” (1983). Waltraud Lehner assume-se como VALIE EXPORT, nome adotado pela 
performer em um movimento de abandono aos símbolos patriarcais advindos dos nomes 
de seu pai e seu marido. Converte-se em marca, mulher-marca, tendo sempre o nome 
grafado em letras maiúsculas, possuindo EXPORT como apropriação da marca de cigarros 
Smart Export, a mais vendida da Áustria, seu país de origem. O termo EXPORT, segundo 
a artista: “serve como uma metáfora para aquilo que quero fazer: exportar e transportar 
minhas ideias para o exterior”. Suas obras articulam com temas relacionados ao corpo, a 
gênero e identidade, transitando entre linguagens como vídeo, performance e fotografia. A 
inquietação da artista, de modo geral, era reverberada nas relações corpo-espaço: “O corpo 
adota claramente uma posição entre mim e o mundo. Por um lado, esse corpo é o centro 
do meu mundo; por outro, é um objeto no mundo dos outros “Em “Syntagma” a artista se 
vale de técnicas de montagens, como a sobreposição, em uma tentativa de reformular o 
corpo feminino, este como matéria manipulada pela ótica dos homens. É explanado as 
relações de poder em que o corpo é um código edificado, imbricando o corpo e os códigos 
morais, assim como afirma EXPORT, “o corpo feminino sempre foi uma construção”. Em um 
processo de captação, o corpo é fragmentado, olhando para partes que se repetem, mas 
que também são atravessadas pela edição alterando o ritmo em que o vídeo decorre, em 
uma preocupação com o movimento. Existe também uma variação nas imagens, o uso em 
negativo é frequente durante o vídeo. O corpo feminino apresenta-se de modo mecânico, 
gerando um corpo-objeto. Explora-se a conectividade gênero-espaço, relacionando através 
do vídeo uma mulher subindo e descendo as escadas de um espaço público utilizando 
sapatos de salto. 

PALAVRAS-CHAVE: CoRPo; LinguAgEm; gênERo

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas com auxílio CAPES/PROSUC. Concentra sua produção na 
linguagem fotográfica, investigando as relações corpo-espaço. Portfólio: www.cargocollective.com/
larissacamnev   
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PROJETO ATLAS: A EXPOSIÇÃO NA ERA DE SUA 
REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA A PARTIR DE ARNO 
GISINGER E GEORGES DIDI-HUBERMAN

Amanda Alves Neves / UEMG 1

Celina Figueiredo Lage / UEMG2 

O trabalho consiste em parte da pesquisa de mestrado concluída em 2017, intitulada 
O curador filósofo Didi- Huberman: Pensando a arte através de imagens. Neste recorte 
busca-se apresentar a experiência colaborativa na concepção das exposições: Histoires de 
fantômes pour grandes personnes (Histórias de fantasmas para gente grande); Atlas, Suite; 
Afteratlas e Nouvelle histoires de fantômes (Novas histórias de fantasmas), estabelecida 
entre o historiador da arte e filósofo Georges Didi-Huberman e o artista, historiador e 
fotógrafo Arno Gisinger. Nessas exposições articulam-se meios de apresentação ou de 
encenação de um conteúdo que consiste em um arquivo digital de imagens intitulado 
Atlas, Suite e têm como base metodológica e temática a experiência do historiador alemão 
Aby Warburg na concepção de seu dispositivo investigativo conhecido como Bilderatlas 
Mnemosyne (atlas de imagens mnemosyne). Objetiva-se aqui apresentar algumas 
possibilidades de interpretação deste conteúdo que envolvem aspectos reflexivos sobre a 
articulação da curadoria mediante a apresentação de material exclusivamente reprodutível, 
fato que transgride o “valor de culto às exposições de arte”, expressão cunhada por Georges 
Didi-Huberman a partir de conceitos benjaminianos sobre a fotografia (a saber o valor de 
culto e o valor de exposição da obra de arte), no artigo La exposición como máquina de 
guerra, publicado pelo filósofo francês em 2011. O “culto à exposição”, diz respeito a uma 
absorção desta polaridade benjaminiana, observada a partir de um processo de fetichização 
das obras e mostras de arte. Este efeito manifesta-se mediante a reunião de objetos 
artísticos únicos e originais, já canonizados pela história da arte, reunidos nas grandes 
exposições também chamadas de mostras blockbuster que acabam por atrair multidões 
de espectadores, quase ao modo de peregrinações religiosas. Entende-se que as quatro 
mostras que integram o assim chamado: Projeto Atlas, desarticulam esta perspectiva por 

1 Mestre pelo PPGA/UEMG na área de pesquisa teoria e prática da produção artística, especialista 
em artes plásticas e contemporaneidade pela Escola Guignard/UEMG e licenciada em educação 
artística pela mesma instituição.

2 Doutora em Literatura Comparada, Mestre em Teoria da Literatura e Licenciada em Letras, com 
habilitação em Grego e Latim. Pós-doutorado pela National & Kapodistrian University of Athens 
(Grécia). Ex-Bolsista da Fundação Alexander Onassis, do State Scholarships Foundation (Grécia) 
e do CNPq. Vice-Presidente do Comitê Brasileiro para Reunificação das Esculturas do Partenon 
(membro do International Commitee for Reunification of the Parthenon Sculptures) com atuação 
junto ao Museu da Acrópole e Ministério da Cultura da Grécia.
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se constituírem integralmente de material reprodutível. Realizam-se como “exposições 
na era da sua reprodutibilidade técnica”, onde alguns rituais que se constituem face ao 
evento expositivo e todo o seu contexto burocrático e quase imobilizante em relação ao 
deslocamento das obras para diferentes espaços, assim como os entraves econômicos 
que as grandes mostras carregam consigo são praticamente abandonados.

PALAVRAS-CHAVE: CuRAdoRiA; ExPoSição dE ARTE; ARQuiVo; REPRodução.
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NAS RUAS, REDES E ROÇADOS: REDES DIGITAIS NAS 
24 HORAS DE SOLIDARIEDADE FEMINISTA DA MARCHA 
MUNDIAL DAS MULHERES

Fabiana de Oliveira Benedito / Unicamp 1

Todos os anos, as militantes da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) – movimento 
internacional organizado no Brasil desde o ano 2000 - promovem 24 Horas de Solidariedade 
Feminista pelo mundo, em cada país em que estão presentes, saem às ruas das 12h às 
13h para denunciar as desigualdades vivenciadas pelas mulheres em todos os cantos. 
Com isso, por causa do fuso horário dos países, as atividades somam 24h e completam 
um giro ao redor do planeta. Em 2018, os temas das ações no Brasil, realizadas no dia 24 
de abril, foram a precarização da vida das mulheres depois do golpe de 2016 e o papel 
que o empresariado cumpre para este processo. O alvo central da crítica foi o dono das 
lojas Riachuelo, Flávio Rocha, que possui diversas denúncias por exploração do trabalho 
e é um dos criadores da campanha Brasil 2000, que defende o liberalismo econômico e 
o conservadorismo para os valores sociais. Desde 2013, o conjunto de manifestações 
das 24 Horas também reivindica a memória das trabalhadoras que perderam suas vidas 
na tragédia de Rana Plaza, um prédio que abrigava um complexo de oficinas têxteis em 
Bangladesh e desabou deixando mais de 1000 pessoas mortas ou feridas. A maioria 
das vítimas eram mulheres que trabalhavam ali em condições precárias e por salários 
baixíssimos. As 24 Horas de Solidariedade Feminista procuram conjugar atos “nas ruas, 
redes e roçados”, slogan da Marcha e síntese da proposta de que as práticas nas redes 
digitais, na cidade e no campo estejam conectadas. O objetivo deste trabalho é voltar-se 
para as práticas que ensejam esta conexão. Este trabalho parte da visão, parcial e situada 
(HARAWAY, 1995), de que integração das ruas, das redes e dos roçados é possível e que 
as 24 Horas de Solidariedade Feminista da MMM demonstram sua viabilidade. Para nós, 
experiências plurais, difusas e até mesmo contraditórias evidenciam a necessidade de 
uma compreensão mais aberta e abrangente sobre os temas da comunicação e das redes 
digitais e a centralidade que assumem para o conjunto de práticas feministas no Brasil e 
no mundo. Se as feministas mais jovens, influenciadas pelo ciberfeminismo da década 
de 1990, acusam as feministas “tradicionais” de “tecnofóbicas” a partir de argumentos 
válidos, consideramos também que a prática “nas redes” assume parcialmente um grau 
de descolamento da mobilização “das ruas” em alguns momentos históricos. O presente 
trabalho que nos dispomos a fazer será realizado a partir de pesquisa bibliográfica, análise 
de conteúdo dos registros das ações e entrevistas semiestruturadas com militantes.

PALAVRAS-CHAVE: REdES digiTAiS; FEminiSmo; mARCHA mundiAL dAS muLHERES.

1 Fabiana de Oliveira Benedito é mestranda em Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de 
Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas (LABJOR – Unicamp). 
E-mail: fabianabndt@gmail.com
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CYBER-PROLETARIADO OU MULTIDÃO? CATEGORIAS DE 
ATIVISMO DIGITAL NO CAPITALISMO PÓS-INDUSTRIAL

Matheus Pazos / Unicamp1 

O objetivo dessa apresentação consiste em analisar, sucintamente, os conceitos de 
“cyber-proletariado” e “multidão” no contexto do ativismo digital. Para tanto, investigar-
se-á o papel desempenhado pelo ativismo digital na contemporaneidade, tendo em 
vista as mutações típicas do capitalismo em sua forma atual. O conceito de “cyber-
proletariado” fora desenvolvido por Nick Dyer-Witheford na obra Cyber-Proletariat: Global 
Labour in the Digital Vortex” (2015) e o conceito de “multidão” encontra-se desenvolvido, 
sobretudo, na obra Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), de Antonio 
Negri e Michael Hardt. Ambos conceitos são mobilizados pelos autores com o intuito de 
investigar a importância da tecnologia e sua absorção no mundo do trabalho. Com efeito, 
a reconfiguração do trabalho e dos meios de produção tornaram a categoria de “classe 
trabalhadora”, nos moldes industriais, obsoleta. Tal reconfiguração torna necessário um 
exame das novas formas de constituição dos sujeitos sociais, bem como dos novos modos 
de luta por emancipação frente ao avanço do capitalismo pós-industrial. Nesse contexto, 
os autores aqui considerados partem não apenas do diagnóstico clássico estabelecido 
por Marx em seus Grundrisse (1858), especificamente a partir do Fragmento sobre as 
máquinas, mas também procuram reconhecer nas novas manifestações de resistência 
política uma saída para se conceber críticas que emergem do próprio modelo de sociedade 
que engloba os avanços tecnológicos. A partir disso, esta apresentação considerará os 
seguintes pontos: (i) a investigação dos pressupostos comuns encontrados nas análises 
de Dyer-Witheford e Negri; Hardt; (ii) a identificação das divergências entre essas leituras 
a partir da mobilização dos conceitos de “cyber-proletariado” e “multidão”; (iii) o exame 
das contradições inerentes ao ativismo digital no capitalismo pós-industrial, uma vez que 
a crítica ao sistema capitalista sob o modelo de ativismo nas redes deve levar em conta 
a inserção bem sucedida do capitalismo na utilização dessas mesmas tecnologias e na 
consequente superação de sua forma clássica, a saber, industrial. 

PALAVRAS-CHAVE: ATiViSmo; CAPiTALiSmo; TECnoLogiA; CRíTiCA SoCiAL.

1 Pós-Doutor em Filosofia na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.
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NI UNA MENOS: UMA ANÁLISE DE REDES SOBRE UM 
COLETIVO DE 10 ATIVISTAS QUE CONGREGOU MAIS DE 
250 MIL PESSOAS

Maristella Gabardo / Unicamp1 
Rodrigo Esteves Lima-Lopes / Unicamp2 

O presente artigo pretende analisar através da teoria de redes o caso de sucesso do coletivo 
feminista argentino NI UNA MENOS. O coletivo argentino surgiu com o principal intuito 
de pedir que a lei 26485 – Lei de proteção integral para prevenir, sancionar e erradicar a 
violência contra as mulheres em todos os âmbitos nos quais existam relações interpessoais 
- aprovada por ampla maioria do congresso argentino em 2009, fosse regulamentada 
e que recursos fossem direcionados para que as medidas previstas fossem postas em 
prática. Sob a #NIUNAMENOS se iniciou uma discussão ativa e massiva em rede que em 
menos de três meses alcançou a expressiva marca de 219 mil curtidas em sua página 
oficial no facebook. Para entender a importância das mídias sociais no engajamento social 
que levou mais de 250 mil pessoas a Plaza del Congreso na Argentina, serão analisados as 
reações, engajamentos e compartilhamentos feitas pelos usuários, bem como a formação 
de redes entre os participantes do movimento através dos dados obtidos na página oficial 
do grupo no facebook (RECUERO, 2001,2004,2009, 2014). A coleta de dados se deu através 
da utilização do aplicativo Netvizz por uma busca delimitada entre janeiro de 2015 e 2 de 
junho de 2015. Datas que abrangem o início do coletivo e se estendem até um dia antes da 
grande passeata marcada para 3 de junho do mesmo ano. Os dados sobre a constituição 
de rede foram analisados através do programa Giphe para que se pudesse perceber como 
o estabelecimento das redes no coletivo se institui. Os dados sobre engajamento, curtidas 
e compartilhamentos são fornecidos pelo próprio Netvizz e foram analisados a partir dos 
maiores graus de ocorrência. Após a pesquisa quantitativa, realizou-se uma pesquisa 
de natureza qualitativa e algumas hipóteses sobre a relevância dessas ações para a 
capilaridade do movimento foram levantadas. Pode-se concluir que uma grande parte do 
êxito do coletivo se deve pela atitude dos ciberativistas (ARAÚJO e MONTARDO, 2013) que 
pelo engajamento formaram uma comunidade virtual de discussão, filiação, encontro e 
de tomada de decisões ativa. Soma-se a isso, a horizontalidade do processo e o foco na 
principal causa a ser defendida, traços muito típicos das ciberlutas que foram seguidos a 
risca pelo coletivo NI UNA MENOS. 

PALAVRA-CHAVE: TEoRiA dE REdES; CoLETiVo FEminiSTA; CiBERATiViSmo.

1 Mestre em Letras, ênfase em linguística pela UFPR e doutoranda do programa de Linguística 
Aplicada da Unicamp.

2 Doutor em Língua Aplicada pela Unicamp. Professor IEL- Unicamp.
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DESCOLONIZANDO A CARTOGRAFIA ATRAVÉS DO 
DESENHO E DO ATIVISMO AMBIENTAL

Orlando Vieira Francisco / FBAUP-PORTUGAL 1

Neste resumo, propõe-se uma exploração da relação entre o desenho, políticas coloniais e 
a cartografia como material da prática artística enquanto devir de desconstrução da atual 
conjuntura em que vivemos. Integram-se aqui reflexões sobre obras gráficas que mostram 
danos ou reproduzem um sistema conciso, cartesiano e abissal ao descrever posições 
políticas de um processo histórico. Para tal, serão examinados o pensamento cartográfico 
através da obra Übersicht (1998) de Gerhard Richter em que lista um panorama da produção 
histórica de conhecimento na Europa, a obra América Invertida (1943) de Joaquin Torres 
García e o projeto Globaïa em que desenvolve imagens de visão global e unificada das 
questões sócio-ecológicas em hiper-escala para uso interpretativo das altas comissões 
governamentais e grandes corporações e suas ações humanitárias de “boas práticas”. 
Inclui este artigo um estudo cartográfico sobre o desastre ambiental de Mariana que tem 
no exercício do desenho a possibilidade de dar visibilidade a outros saberes e considerar 
outros eixos além da cartografia dominante. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem 
rompeu-se despejando 32 bilhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro ao 
longo de 600 km junto ao percurso do rio Doce. Esta é a maior tragédia ambiental no Brasil 
cujos responsáveis ainda não foram punidos. Somam-se a este cenário cinco séculos de 
sequestros, escravidão, violações e genocídio na região em função da opressão colonial-
capitalista-patriacal que opera hoje também através da pecuária, expansão agrícola e da 
extração mineral. Esse caso torna-se mais frágil devido a alternância de projetos políticos 
instaurados no país a partir do impedimento político de 2016. Um sistema cartográfico 
opera junto a este acontecimento e tantos outros que são consequências das políticas 
coloniais e do mercado livre. Para isto, evidencia-se, através do desenho cartográfico, a 
oposição entre um cenário de reformas políticas que favorecem a indústria extrativa para 
manter o modelo vigente de economia global e outro de resistência que responde com 
considerar outros saberes para além do pensamento abissal como proposta do viver junto 
e conviver com a natureza.

PALAVRAS-CHAVE: CARTogRAFiA; ARTES ViSuAiS; dESEnHo; ATiViSmo AmBiEnTAL.

1 Artista plástico e investigador em artes visuais. Brasileiro, nasceu em 1986, vive e trabalha 
na cidade do Porto, Portugal. Formado em Engenharia Civil, em 2014 ingressou no curso de 
doutoramento Arte e Design na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; E-mail: orlando.
vieirafrancisco@gmail.com
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A OBJETIFICAÇÃO DA MULHER NA PORNOGRAFIA: 
ANÁLISE DE ETIQUETAS

Jacqueline Messias dos Santos / Unicamp1 

A presente pesquisa tem como objetivo detectar e analisar os diversos fatores que 
contribuem para a objetificação da mulher em materiais de conteúdo pornográfico 
explicito, dado o grande tráfico de acessos que esse tipo de material movimenta nos dias 
de hoje. Para o direcionamento do olhar sobre as questões de corpo, gênero e sexualidade 
contemporâneos, são abordados os conceitos de Michael Foucault e Judith Butler. A 
coleta dos dados encontrados se dá utilizando como fonte as etiquetas associadas aos 
vídeos do site Porn Hub. Os vídeos selecionados são os que apresentam maior número 
de acessos no site, que é um dos maiores nomes mundialmente quanto a endereços da 
indústria pornográfica. As etiquetas (tags) são rótulos, que tem como objetivo especificar o 
conteúdo presente em cada vídeo, sendo usadas, portanto, na categorização por assuntos 
determinados ou nas buscas digitadas pelo usuário. Foram selecionados os termos mais 
buscados no site através do ranking de acessos mundial, presente no relatório anual do 
site. Esse relatório é disponibilizado de forma gratuita no blog oficial, e tem por objetivo 
divulgar e aproximar o público do endereço, apresentando os dados estatísticos de acesso 
ao domínio. O ano em questão dos conteúdos considerados para a pesquisa são os dados 
divulgados referentes ao ano de 2017. O enfoque das análises gira em torno da etiqueta 
Lesbian, termo que alcançou maior procura no ano do relatório escolhido, e às que são 
estão relacionadas a ela nos vídeos. Como ferramentas metodológicas, serão usados o 
software Gephi para a criação dos grafos, que trazem o posicionamento e densidade das 
etiquetas, e a Teoria de Análise de Redes, proposta por pelo físico Duncan Watts, que tem 
como objetivo organizar as informações a partir do ponto de vista quantitativo na forma 
de redes conectadas. Dessa forma, as tags são organizadas de forma que se conectem 
entre si e formem assim uma rede de significados, que serão analisados dos pontos de 
vista dos teóricos já mencionados para compreender a construção da figura feminina na 
pornografia. 

PALAVRAS-CHAVE: SExuALidAdE; LinguiSTiCA dE CoRPuS; gênERo; TECnoLogiA; FEminiSmo.

1 Graduanda em Licenciatura Letras na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é editora 
de periódicos científicos na Universidade, e realiza pesquisas na área de linguística de corpus, 
feminismo, sexualidade e tecnologia. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2546015503284421 
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ATIVISMO CATÓLICO LGBT NA INTERNET: ALGUMAS 
REFLEXÕES SOBRE OS CONCEITOS DE ARENA PÚBLICA 
E RELIGIÃO PÚBLICA

Jeferson Batista da SILVA / Unicamp1 

Este trabalho utiliza dos conceitos de arena pública, do sociólogo Daniel Cefaï e de religião 
pública, da antropóloga Paula Montero, para refletir a presença do ativismo católico LGBT 
em sites de notícias, redes sociais e outras plataformas digitais, espaços aqui entendidos 
como arenas públicas, onde os atores expõem suas relações, cooperações e disputas 
para discutir a diversidade sexual e de gênero na Igreja Católica e em outros setores da 
sociedade. A presença do religioso nestas arenas nas mídias digitais mostra que as igrejas 
e seus atores atuam além da esfera do sagrado, adentrando o espaço público, visto como 
secularizado. 

PALAVRAS-CHAVE: CAToLiCiSmo; ATiViSmo; LgBT; REdES SoCiAiS; AREnAS PúBLiCAS.

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do IFCH/Unicamp; bolsista 
CNPq; graduado em jornalismo pela PUC-Campinas em 2016. Foi aluno de mobilidade internacional 
da Universidade de Lisboa, Portugal. E-mail: jefersonbatista1108@gmail.com
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ARTIVISMO EM REDE NA SOCIDEDADE 24/7: O DISSENSO 
E A PARTILHA DOSENSÍVEL NO PROJETO GLOBAL STRIKE

Clayton POLICARPO / PUC-SP1 

Os limites entre arte e ativismo político apresentam-se por vezes de maneira difusa, ao 
tempo que permitem trabalhos artísticos que, além da demanda de uma ação intelectual 
dos participantes, acontecem em contextos definidos socialmente e de maneira provisória. 
Em obras concebidas com tecnologias digitais é possível identificar um caráter processual 
que lhes é inerente, uma vez que decorrem de múltiplas variáveis e tendem a incorporar 
o próprio contexto como parte da obra. Buscamos traçar aqui intersecções entre 
experiências estéticas em rede e ativismo político, por meio da aplicação dos conceitos 
de dissenso e partilha do sensível, do filósofo francês Jacques Rancière, ao projeto Global 
Strike (globalstrike.net), desenvolvido por Clayton Policarpo e Sérgio Basbaum. Em tempos 
de conexão contínua, nos é exigida uma atuação e eficiência permanentes. Conectados, 
vivemos em uma continuidade entre o tempo da vida, o tempo do trabalho, do lazer e do 
consumo. O modelo de produtividade ininterrupta já é há tempos uma realidade e, embora 
imponha a aparência de mundo social, omite o custo humano necessário para se sustentar. 
O descanso torna-se a única necessidade humana não condizente com uma sociedade 
24/7. Em meio a uma cobrança constante, onde todas as ações devem corresponder a 
expectativas do sistema de produção, desvincular-se de tal rede é um ato de rebeldia. 
O Global Strike propõe ações pontuais, em dias e horários específicos. Greves de cinco 
minutos de duração, organizadas por meio de ferramentas em rede. Os participantes que 
aderem à proposta, aceitam desconectar-se do sistema de relações de produção ao qual 
somos submetidos diariamente, e dedicar-se a ações poéticas (ou que adquirem uma 
conotação poética) focadas no momento presente; invertendo ou subvertendo as relações 
figura-fundo que constituem a estrutura hierárquica das disposições do real. O projeto se 
articula em três diferentes momentos, sendo estes intercambiantes: uma convocatória para 
ações de desconexão dos meios de produção, consumo e vigilância; paralisações em dias e 
horários pré-definidos, com duração de cinco minutos; e criação e recebimento dos relatos 
produzidos durante os períodos de desconexão. Os registros das ações de desconexão 
são enviados pelos grevistas, em vídeo, imagem, som ou texto, e passam a compor nosso 
acervo de ações disruptivas não funcionais para o momento presente. A divulgação do 
conteúdo recebido tem também como objetivo mobilizar novos participantes para futuras 
ações. A geração de novos registros assegura uma circulação e ampliação da obra, de 
forma a expandir a rede de agentes que atuam em sua composição. Ao utilizarmos de 
tecnologias em rede evidenciamos um caráter irônico intrínseco ao projeto, que enfatiza 
uma irreversibilidade do atual modo de conexão, produção e vigilância. A cada nova 

1 Doutorando e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD), PUC-SP, e 
especialista em Estéticas Tecnológicas, PUC-SP. Integrante dos grupos de estudos TransObjetO 
(TIDD –PUC-SP) e Realidades (ECA-USP). E-mail: clayton.policarpo@gmail.com.
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ação, novas interpretações emergem em um movimento de permanente recombinação. 
Propomos, no presente estudo, contrapor a ambiguidade característica do projeto a uma 
perspectiva teórica. Esperamos, assim, evidenciar o dissenso característico de obras 
geradas ambientes heterogêneos, bem como o paradoxo político que proporcionam, ao 
atuar em meio a constante negociação entre uma dimensão cultural da sociedade e um 
discurso de resistência.

PALAVRAS-CHAVE: ARTiViSmo; ARTE Em REdE; diSSEnSo; SoCiEdAdE 24/7; Global Strike.

65



DEMOCRACIA DIRETA DIGITAL: PLATAFORMA VIRTUAL 
DE GESTÃO PÚBLICA

Carlos Alberto Cruz Neto / PUC-Campinas1 

Abordam-se, neste texto, as diretrizes de funcionamento de uma hipotética plataforma 
online de Governo Eletrônico, concebida por influência de recentes revoluções tecnológicas 
capazes de ampliar a legitimidade do Estado Democrático de Direito. Tendo por base 
a contribuição da disciplina de Gestão Pública e considerando o potencial ganho em 
transparência, em permeabilidade à opinião da sociedade, e na economia de recursos 
resultante da eventual implantação desta proposta, serão indicados os diferentes modelos 
de utilização institucional da Internet como ferramenta de coordenação e integração 
de políticas públicas, resultando na apresentação das linhas gerais de um sistema de 
Democracia Direta Digital que viabiliza a imediata inclusão dos próprios cidadãos nos 
processos deliberativos coletivos de competência do Poder Legislativo, em completa 
substituição à tradicional representação parlamentar. Conclui-se o trabalho com um 
diagnóstico sobre a compatibilidade desta inovadora perspectiva com os princípios

jurídicos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, considerando as relações 
históricas entre tecnologia e poder inerentes ao processo civilizatório.

PALAVRAS-CHAVE: diREiTo; PoLíTiCA; FoRmAS dE goVERno; REPRESEnTATiVidAdE; 
dEmoCRACiA diRETA digiTAL.

1 Graduado em Ciências Jurídicas na Pontifícia Universidade Católica de Campinas; especialista 
em Gestão Pública pela UNIFESP. Servidor Público da Justiça Federal. E-mail: cacneto@trf3.jus.br
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APLICATIVOS DE TRANSPORTES PRIVADOS: 
A TRANSFORMAÇÃO DA DINÂMICA ESPAÇO-
COMUNICACIONAL DAS CIDADES BRASILEIRAS E A 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Kauê De Sá Martins Carvalho Matheus / PUC-Campinas1 
Tarcisio Torres Silva / PUC-Campinas2 

As transformações tecnológicas atuais têm transformado a sociedade em diferentes 
cenários, confluindo campos como a comunicação e a economia. Entre elas, destacamos 
nesse trabalho a atuação dos aplicativos de transporte privado, como o Uber e o Cabify, que 
ganharam espaço na mobilidade urbana recentemente em função da praticidade e preços 
competitivos que favorecem os usuários. Esses aplicativos criaram uma nova malha social 
em proporção global, transformando diretamente o cotidiano, as leis, os comportamentos 
dos indivíduos, ou seja, o micro e macro ambiente. O impacto foi tamanho que deles 
originou-se uma economia própria, a gig economy, termo que descreve a economia do 
freelancer que tem a flexibilização do trabalho como principal atrativo e a falta de direitos 
trabalhistas como seu ponto fraco, caso alguma das partes rompa o contrato firmado. Com 
esse “Uber way of work” e a gig economy em evidência, há também a midiatização dos 
motoristas-parceiros que se transformam em digital influencers por meio de seus canais, 
nos quais dão dicas, contam histórias e incentivam mais pessoas a vivenciarem esse estilo 
de vida Uber. Criam, inclusive, novos serviços para pessoas que trabalham para esses 
aplicativos, como por exemplo, cursos de capacitação e planilhas de controle de ganhos. 
Nesse trabalho, propomos a análise de alguns desses canais produzidos no YouTube 
por motoristas-parceiros, observando os tipos principais de conteúdos e uma análise 
qualitativa dos comentários ligados a esses vídeos. Notamos que os canais dão conta 
de instrumentalizar motoristas que investem tempo e dinheiro na atividade em busca de 
um retorno de curto prazo. Em paralelo, evidenciam a condição econômica da qual fazem 
parte esses trabalhadores, permeada pela flexibilização, informalidade e precarização do 
trabalho. Com isso, entendemos que as novas tecnologias não se tornaram apenas uma 
extensão do corpo humano (MCLUHAN, 1974), mas também de forma desenfreada no 
cotidiano a sua realidade e sua referência de como pensar, viver e trabalhar.

PALAVRAS-CHAVE: uBER; FLExiBiLizAção do TRABALHo; TECnoLogiA; gig EConomY; 
moBiLidAdE uRBAnA; APLiCATiVoS dE TRAnSPoRTE PRiVAdo.

1 Graduando em Publicidade e Propaganda na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
PUC-Campinas. Bolsista de Iniciação Científica (FAPIC/Reitoria).

2 Professor pesquisador do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC-Campinas. Doutor em 
Artes Visuais. Orientador do trabalho.
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PROJETO COMBODESIGNERS – EXTENSÃO, 
GAMIFICAÇÃO E NARRATIVA TRANSMÍDIA COMO APOIO 
AO ENSINO MÉDIO

Victor Kraide CORTE REAL, (PUC-Campinas)1 
Gabriel JACONI, (PUC-Campinas)2

Guilherme RODRIGUES, (PUC-Campinas)3  
Lillian Nogami TUNG, (PUC-Campinas)4  

Lucas Valverde GASPARINO, (PUC-Campinas)  
5

A prática da extensão universitária é uma atividade acadêmica de relevância social e 
solidária, que visa proporcionar aos docentes e discentes a experiência de desenvolver 
conteúdos curriculares junto às comunidades que estão “do outro lado do muro” da 
universidade. Dessa forma, os extensionistas universitários procuram interferir de maneira 
positiva e transformar a realidade do público externo envolvido e, por outro lado, assimilam 
de maneira mais intensa os conteúdos obtidos em sala de aula e recebem de volta um 
tipo de interferência recíproca que serve como uma verdadeira lição de vida pessoal e 
profissional, impossível de ser adquirida exclusivamente no âmbito da universidade. Diante 
desse contexto, o projeto de extensão denominado “Combodesigners” foi proposto pela 
Direção do Curso de Design Digital da PUC-Campinas e aprovado, em fevereiro/2018, 
pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da mesma universidade. É 
um projeto em fase de implantação, com vigência de março/2018 a janeiro/2020, cujo 
principal objetivo é desenvolver junto aos docentes e discentes de Escolas Estaduais de 
Ensino Médio de Campinas, vinculadas à Diretoria de Ensino – Região de Campinas Leste, 
uma plataforma de narrativa interativa e de transmídia, baseada em jogos eletrônicos, por 
meio da aplicação de métodos de aprendizagem baseados nos princípios do Design e da 
Gamificação, com o intuito de ampliar a assimilação dos conteúdos formais abordados 
na grade curricular do Ensino Médio, por meio da construção/experimentação de técnicas 
inovadoras de aprendizagem. Por meio da indicação da Diretoria de Ensino, foi selecionada 
a Escola Estadual Prof. “Adalberto Prado e Silva” para desenvolvimento da primeira etapa 

1 Publicitário pela UNIMEP. Mestre em Ciências da Comunicação pela UMESP. Doutor em Ciências 
da Comunicação pela ECA-USP. Docente Extensionista e Diretor-Adjunto do Curso de Design Digital 
da PUC-Campinas. E-mail: victor.real@puc-campinas.edu.br / realvic@gmail.com.

2 Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntário do projeto de extensão.

3 Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntário do projeto de extensão.

4 Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntário do projeto de extensão.

5 Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntário do projeto de extensão.
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do projeto, três docentes e 27 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio se inscreveram 
voluntariamente para participar dos trabalhos. O projeto conta com um professor 
extensionista responsável, um aluno bolsista e três alunos voluntários do curso de Design 
Digital. Entre março e maio/2018 ocorreram as primeiras reuniões de planejamento entre 
alunos e professores da Escola Estadual e da PUC-Campinas, também foram realizados os 
encontros de capacitação, delineamento e estruturação do projeto, a partir dos quais foram 
validados os elementos narrativos, a ambientação midiática, a linguagem de programação 
e o modelo gamificado a ser aplicado no desenvolvimento do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: ExTEnSão; gAmiFiCAção; dESign.
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ARTE EXTRAMUROS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: 
ETNOGRAFIA DO PROJETO ESCULTURAS URBANAS 
PARA O CENTRO DO RIO DE JANEIRO

Isaura de AGUIAR / Unicamp

Entre os anos de 1995 e 1997 o centro da cidade do Rio de Janeiro recebeu instalações 
de cinco esculturas de renomados artistas plásticos brasileiros. Inseridas em lugares 
cuidadosamente pensados, as obras pertencem ao Projeto Esculturas Urbanas, que 
visava, dentre outras coisas, “qualificar” espaços do centro da cidade. Essas propostas 
caminham na direção de outros projetos pensados para o Rio de Janeiro, associados às 
transformações urbanísticas pelas quais a cidade passava na década de 1990. Tais projetos 
buscavam superar uma fase de “abandono” e “degradação” vividos por ela. As esculturas 
de José Resende, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Ivens Machado e Waltércio 
Caldas, instaladas no espaço urbano, vinculam-se a uma vertente artística pós-moderna, 
caracterizada pela crítica aos modelos vigentes da produção de arte brasileira, ou seja, pela 
crítica ao “circuito” da arte e por sua crescente “sacralização”. Com isso, outros espaços de 
atuação, distintos dos locais convencionais da arte são almejados e uma nova e complexa 
rede de produção é criada, movendo outros agentes. Sob influência fenomenológica, as 
criações extramuros no Brasil, a partir da década de 1970, buscavam trazer para seus 
locais de instalação nova sensibilidade, “ativando-os”, rompendo com as funções pelas 
quais eles foram destinados, gerando sobre eles uma quebra simbólica. Desse modo, a 
presente investigação busca refletir sobre essas questões ao elaborar uma etnografia do 
Projeto Esculturas Urbanas, para pesar, a partir dele, a cidade.

PALAVRAS-CHAVE: ESPAço uRBAno; ARTE ExTRAmuRoS; Rio dE jAnEiRo; REViTALizAção.
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O PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 
A PARTIR DAS MENSAGENS PARA O DIA MUNDIAL DAS 
COMUNICAÇÕES SOCIAIS, NOS ÚLTIMOS 50 ANOS  

Robson Luiz Caramano de Camargo / PUC-Campinas1  
 

Esta pesquisa visa apurar os sentidos com que a Igreja Católica Apostólica Romana 
compreende os meios de comunicação social e os usos que recomenda na comunicação 
com seus fiéis, a partir do estudo das mensagens que produz para o Dia mundial das 
Comunicações Sociais, desde o Papa Paulo VI até o Papa Francisco. Há tempos os meios 
de comunicação social têm feito parte da vida de cada indivíduo e de cada instituição 
de nossa sociedade. A igreja Católica Apostólica Romana se encontra em um momento 
de inúmeros desafios dentro do sistema social hodierno, marcado pela midiatização 
e pelo diálogo com as realidades advindas dos avanços tecnológicos. Desde o Concílio 
Vaticano II (1962 - 1965), a Igreja busca dialogar com o mundo e instruir seus fiéis para 
agir nele; o fruto deste concílio, no que tange os meios de comunicação, foi a instituição 
do Dia Mundial das Comunicações Sociais, consagrado a “doutrinar” os seus seguidores 
no que diz respeito ao mundo das comunicações. É evidente que o mau uso destes 
meios por parte dos féis pode não expressar o desejo da instituição. E esta é uma das 
questões diante da quais nos debruçamos e que nos instiga a desenvolver este trabalho 
de cunho teórico e concepção dialética. As mensagens papais, em um primeiro contato, 
pareceram estar distantes de seus interessados, o que dá margem a fenômenos como 
intolerância, fundamentalismo, violência e exclusão, sendo a justificativa para a relevância 
da proposta aqui esboçada, entendemos que a comunicação deve ser encarada como um 
instrumento para a construção de uma sociedade de paz, promotora da dignidade humana 
e conciliadora de conflitos, nada além que a doutrina da instituição religiosa católica a dizer 
no mundo contemporâneo. 

PALAVRAS-CHAVE: igREjA E mídiA; midiATizAção; SujEiTo CLERiCAL; mEioS dE ComuniCAção; 
igREjA CATóLiCA APoSTóLiCA RomAnA. 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Midia e Arte da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas. E-mail: robsoncaramano@gmail.com
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CONTRACARTOGRAFIA E NOMADISMO: UM ENSAIO 
VISUAL NA RODOVIA DOM PEDRO (CAMPINAS/SP)

Gabriel Ramos /USP1 

Esta proposta de trabalho visa apresentar um ensaio contracartográfico de diferentes 
velocidades presentes na Rodovia Dom Pedro, em Campinas/SP, tendo como objetivo 
principal colocar em choque diferentes modos dos sujeitos serem submetidos à 
velocidade, tanto no nível hegemônico da alta velocidade – que pode fragilizar relações 
socioespaciais, pulverizar o direito de circular e favorecer um desmanche territorial 
– quanto em outros níveis, invisíveis num certo regime de visibilidade. Ao longo de 
décadas do século passado, o desenvolvimento das rodovias brasileiras foi sendo cada 
vez mais amplificado e incrementado, como na observação da Rodovia Dom Pedro, em 
Campinas/SP. Inaugurada em 1972, a rodovia é caracterizada por contínuos processos de 
modernização, neoliberalização e financeirização do território, repleta de acessos rápidos 
a produtos e serviços nacionais e internacionais, em que se notam narrativas atreladas 
a altas velocidades, primadas pela fluidez do tráfego, limpeza visual e proximidade às 
saídas para as estradas. Neste sentido, questiona-se a invisibilidade de outras velocidades 
presentes na via, sendo necessário que se produza mecanismos com os quais possam 
ser analisadas determinadas temporalidades e territorialidades, relacionando a problemas 
específicos por meio da partilha do território, utilizando diferentes narrativas e as colocando 
em disputas. Em outras palavras, falas compreensíveis no mesmo regime discursivo 
(rodovia), entretanto, dessemelhantes sobre o que se visibiliza ou do que se narra 
(velocidades). Assim, ao se pensar com Deleuze (1985) e considerar o movimento como 
presente, ou seja, o ato de percorrer como indivisível (diferente do espaço percorrido, que 
é passado e divisível), a contracartografia pode se tornar uma manifestação nômade, ao 
ocorrer, necessariamente, pelo percurso. Neste sentido, este ensaio contracartográfico se 
trata de um experimento visual provisório de temporalidades e territorialidades presentes na 
rodovia, experimentadas em narrativas de diferentes sujeitos: motoristas, caminhoneiros, 
trabalhadores, andarilhos, ciclistas, moradores das margens das vias etc.

PALAVRAS-CHAVE: ConTRACARTogRAFiA; nomAdiSmo; VELoCidAdES; RodoViA dom PEdRo.

1 Doutorando em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo no Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo (IAU/USP), investigando interfaces entre arte e política por meio de contracartografias. É 
arquiteto (UFES) e mestre em Urbanismo (UFBA); gabrieltramos@gmail.com.
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A EXPERIÊNCIA DA HOSPITALIDADE URBANA NO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Francis Pedroso / PUC-Campinas1 
Lara Conrado Santos Pinto / PUC-Campinas2  

As cidades se constituem em um conjunto organizado de objetos que se interagem, são 
ruas, avenidas, casas, prédios, comércios, indústrias entre outros, que são indissociáveis 
das pessoas, que usam este espaço para habitar (morar) e para o habitat (viver). O viver 
o espaço urbano consiste em ter acesso ao lazer, a saúde, a educação, a cultura etc. 
que são intrínsecos das cidades. Uma cidade ser menos ou mais hospitaleira que outra 
está relacionada com a qualidade na organização dos objetos, com as possiblidades de 
mobilidade das pessoas e com a qualidade da experiência de vivência no espaço urbano. 
A qualidade da hospitalidade urbana contribui na qualidade de vida do morador e do 
visitante que a experimenta e, numa escala reduzida, o mesmo processo acontece no 
Campus Universitário. A hospitalidade é um conceito que transcende o “bem-receber” e 
a cordialidade, que permeia as relações humanas e que cria vínculos que permitem um 
convívio mais harmonioso, confortável e afetivo nas relações entre pessoas e entre pessoas 
e lugares. Sobretudo espera-se da hospitalidade a excelência nos serviços, na infraestrutura, 
na segurança, limpeza e sinalização dos lugares. O Campus Universitário é um recorte do 
espaço urbano e um espaço de convívio diversificado de muitas pessoas desde estudantes, 
professores, visitantes, funcionários, usuários de hospitais universitários e em alguns 
casos o campus se torna um espaço de lazer para seus vizinhos. É também um conjunto 
de construções, recebe tráfego de veículos e tem os mesmos problemas que uma cidade 
pode ter (lixo, esgoto, abandono de animais, falta de segurança, situações de conflito entre 
outros). Dessa forma, compreende-se que as práticas de hospitalidade são aplicáveis nos 
espaços universitários, estas práticas envolvem: o exercício do bom convívio interno, o bem 
receber visitantes, o conhecer a Universidade, a cidade e a região do campus universitário, a 
boa organização e qualidade dos eventos e congressos institucionais, o planejamento dos 
itinerários de visita e de viagem dos alunos e professores, as organizações dos processos 
de alimentação e de hospedagem dos visitantes fazem parte da realidade da Universidade. 
Acredita-se que a hospitalidade pode ser um diferencial institucional para a Universidade, 
pois é uma ferramenta que permite transformar o espaço e as relações tornando-os mais 
acolhedores, o que facilita o desenvolvimento das mais diversas atividades e até mesmo de 
negócios. As práticas de hospitalidade criam uma imagem positiva seja do espaço urbano, 
seja do campus universitário.

PALAVRAS-CHAVE: HoSPiTALidAdE; ESPAço uRBAno; CAmPuS uniVERSiTáRio.

1 Turismóloga, Geógrafa. Professora da graduação em Turismo na Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, PUC-Campinas.

2 Graduanda em Turismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas.
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DINÂMICAS DE ILUSTRAÇÃO, DESIGN GRÁFICO E 
MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA NO MERCADO 
EDITORIAL 

Nathanael ARAUJO / Unicamp1 

O objetivo do presente trabalho é a análise de duas obras literárias contemporâneas 
publicadas pela Editora Quatro Cantos, uma pequena empresa cultural que surgiu na 
cidade de São Paulo: Águas Turvas, um romance do escritor Helder Caldeira, voltado para 
o público adulto e publicado em 2014; e O Pinguim Azul de Miguel, livro da escritora e 
editora Rosana Martinelli com a ilustradora Mariana Belém lançado em 2016, voltado para 
o público infantojuvenil. Acompanhando as narrativas construídas nas duas obras, meu 
propósito é apreender e problematizar de que maneira os marcadores de diferença, ou 
seja, questões de gênero, sexualidade, classe e raça são mobilizadas para a produção de 
sentidos específicos, tanto das personagens quanto das situações. Ao tomar os livros 
metodologicamente enquanto obras, tenho como objetivo tratar suas textualidades e 
também analisar os eventos provocados ou destinados a eles dentro de uma perspectiva 
que conecta ambas as ações. Desse modo, escrutino as sinuosidades dessas obras-objetos 
com fins a refletir a cerca de suas posicionalidades política e esteticamente construídas por 
parte de seus autores, editores, ilustradores, diagramadores, além de outros profissionais 
envolvidos. Tais pessoas, entendidas enquanto profissionais dos livros, são as responsáveis 
pela mediação entre as obras produzidas e um público leitor, público esse que, tal como as 
obras, também possuem marcações de gênero, raça, classe, idade/geração e sexualidade 
e que, embora ocultos, pairam como destinatários imaginados. Ao fim, corroboro com o 
argumento de que a literatura, enquanto produto cultural, não apenas reflete ou refrata 
modos de agir, pensar e sentir daqueles e daquelas que a elaboram, como também acaba 
por produzir realidades e mudanças de mentalidade. Na ceara aqui presente, os dois livros 
se apresentam enquanto instrumentos de combate às discriminações no que tange às 
diferenças, com frequência tornadas desigualdades, mas não deixam de reiterar, ao mesmo 
tempo, determinadas condicionantes que operam como normativas. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTudoS CuLTuRAiS; PoLíTiCAS EdiToRiAiS; AnTRoPoLogiA dA ARTE. 

1 Doutorando em Antropologia Social pela Unicamp, é mestre e graduado em Ciências Sociais. 
Pesquisa na intersecção entre mercado editorial, mercado de arte e produção de cidades, em que 
pese aspectos de gênero, sexualidade, classe e raça. E-mail: Araujo.nathanael@gmail.com 
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ANENN: UM SONHO VANGUARDISTA CONSTRUÍDO 
SOBRE REDES SOCIAIS 

Guilherme Nogueira de Souza / UERJ1 

O presente trabalho pretende analisar o processo de construção de uma rede de jovens 
militantes do movimento negro reunidos entorno da fundação e consolidação de uma 
organização intitulada Associação Nacional de Estudantes Negros e Negras (ANENN). 
Criada em 2004 – durante a realização do III Congresso Brasileiro de Pesquisadores 
Negros (III COPENE ), realizado na cidade de São Luís do Maranhão – a ANENN nasceu do 
encontro político de aproximadamente 30 jovens e rapidamente se expandiu, ampliando 
o escopo de participação e, também, os dilemas que envolviam a sua construção. Os 
quadros políticos que se propuseram a organizar a associação eram majoritariamente 
oriundos de outras organizações políticas e, por conseguinte, acabaram por carrear para 
dentro da rede nascente diferentes perspectivas políticas e ideológicas. Neste trabalho, não 
estão expostas as atuações ou atividades da ANENN – até porque, como se verá a seguir, o 
sonho de construção de uma organização independente de jovens estudantes universitários 
com pretensões à agência na política nacional, visando incidir nas políticas públicas de 
acesso e permanência dos estudantes negros no ensino superior, deparou-se rapidamente 
com as limitações do seu próprio vanguardismo. Diferentemente disto, há uma ênfase 
em suas contradições e conflitos constitutivos, especialmente no que tange à discussão 
quanto aos limites na definição de seus membros. O interesse é analisar a variedade de 
proposições, os acordos e a construção de consensos ao longo da formação do grupo. Um 
dado importante a respeito da ANENN é que ela congregava militantes de vários estados 
da federação. Em função disto, apesar da existência de encontros presenciais, o “espaço” 
mais dinâmico da ANENN foi a lista de discussão na Internet, fundamentalmente no Yahoo 
Grupos. Central para articulação de jovens de diferentes estados, majoritariamente pobres 
e sem financiamento institucional, este “espaço” virtual foi o palco mais dinâmico para 
a apresentação de ideias, debates, disputas políticas e construções coletivas a respeito 
dos temas centrais sobre os quais a ANENN pretendia atuar politicamente. E, ao mesmo 
tempo, também apontava para os limites objetivos para a construção da organização. Em 
função desta característica, metodologicamente, este trabalho trata-se do produto de uma 
etnografia virtual desenvolvida a partir do acompanhamento, registro e monitoramento das 
falas de sujeitos políticos no fórum virtual tendo em vista o processo de negociação para a 
consolidação de uma organização cujos objetivos eram concernentes com a emergência da 
pauta da desigualdade no acesso ao ensino superior. O que, por sua vez, coadunava-se com 
um contexto político e social propício a demandas por políticas de acesso e permanência 
para jovens negros nas universidades públicas. O próprio tema do III COPENE – “Pesquisa 

1 Doutor em Ciências Sociais. Professor Adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Coordenador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Ciências (LEPCS/ CAp – UERJ). E-mail: 
guilherme.souza@uerj.br guilherme.nogueira.souza@hotmail.com 
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Social e Ações Afirmativas para Afrodescendentes” –, elaborado em meio ao forte debate 
que o ineditismo da política cotas para estudantes negros e estudantes oriundos do sistema 
público de educação fluminense, adotada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), em 2002, reflete a emergência desta demanda. 

PALAVRAS-CHAVE: AnEnn; moVimEnTo nEgRo; juVEnTudE; Ação PoLíTiCA; ETnogRAFiA 
ViRTuAL. 
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VISLUMBRANDO ESTRELAS: ESTUDO SOBRE MEMÓRIA 
E TRADIÇÃO ORAL NA ORDEM DE PENITENTES IRMÃOS 
DA CRUZ DE BARBALHA 

David Damasceno / UFC1 

O presente trabalho é resultado da pesquisa empreendida para realização do vídeo 
etnográfico sobre a Ordem dos Penitentes Irmãos da Cruz de Barbalha, registra a 
investigação suscitada na pesquisa e os processos de realização do vídeo-documento-
etnográfico “Irmãos da Cruz”. Pretendeu-se apresentar essa manifestação do catolicismo 
popular, de origem secular – perpetuada e mantida pela tradição oral – através do 
diálogo entre passado e presente criado pelas vozes de dois líderes dessa irmandade: 
Joaquim Mulato e Antônio de Amélia. As ordens de penitentes – manifestação religiosa 
de grande adesão no nordeste brasileiro, com origem datada do século XIX, conforme 
Carvalho (2011, p. 27), “há referências na literatura de que as Ordens de Penitentes no 
Cariri cearense remontam a pelo menos a 1850 – possuem forte suporte da tradição oral 
para transmissão de sua história. Por isso, aliamos à análise bibliográfica os conceitos de 
oralidade de Zumthor a fim de compreender as facetas do fenômeno que é perpetuado 
e mantido vivo até hoje. Após essa fase, a coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevistas ancoradas nos estudos de história oral de Thompson. Encontramos no vídeo 
o suporte ideal para arquivar e compartilhar a memória desse fenômeno que, há mais de 
160 anos, resiste no vale do Cariri cearense. A pesquisa “Benditos Penitentes: oralidade, 
performance e cultura de massa na Ordem de Penitentes Irmãos da Cruz de Barbalha”, 
de 2003, identificou e registrou sete irmandades distribuídas nos municípios de Barbalha, 
Juazeiro do Norte, Abaiara, Aurora e Nova Olinda. Em quatorze anos de atividades foram 
coletados muitos documentos, incluindo orações, benditos, ladainhas, músicas gravadas 
pelos penitentes, transformadas em CD, e mais de quarenta horas de material videográfico 
contendo entrevistas e registro dos locais visitados. A pesquisa de 2003 também faz 
parte deste trabalho, utilizada como aporte histórico e meio verificador das mudanças 
ocorridas durante os quatorze anos decorridos entre as duas pesquisas. Além de ser fio 
condutor para a realização deste trabalho, pois foram nos arquivos dela que encontramos 
a entrevista de Joaquim Mulato, em 2003, da qual utilizamos para contrapor o discurso de 
Antônio de Amélia, entrevistado em 2017. O trabalho aqui descrito está dividido em duas 
partes: a primeira refere-se à pesquisa empreendida no aprofundamento das questões que 
envolvem o objeto e a segunda, quanto a natureza do trabalho videográfico. 
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CINEMA ANIMALISTA – A IMAGEM EM/NO MOVIMENTO 
PELOS ANIMAIS

Bianca SALLES DANTAS / Unicamp1 

Nosso conjunto de problemas nasce com a crítica sobre a cultura dominante que não enxerga 
no consumo de animais sensientes nada inquietante no que diz respeito à perspectiva ética 
e política. O presente trabalho tem por objetivo mapear e analisar como se configura o 
que aqui denominamos como cinema animalista e as relações com o movimento social 
que o originou. Traçaremos o seu desenvolvimento em paralelo ao avanço do movimento 
social desdobrado na Inglaterra a partir da década de 1970, detalhando a produção 
cinematográfica a fim de compreender em quais instrumentos esta produção cultural 
militante se formou e se configura até os dias de hoje. Tendo em vista seu horizonte histórico, 
desenharemos uma linha progressiva em ligação com as ações, coletivos, organizações, 
indivíduos cineastas, artistas e ativistas dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, 
e do Brasil. Investiremos na análise dos aspectos estilísticos das referidas obras, suas 
perspectivas autorais e linhas de pensamento político a fim de verificar se tais narrativas 
audiovisuais estão de fato propondo mudanças de paradigma, encorajando o pensamento 
contra hegemônico e desafiando o especismo. A análise desses repertórios será vista sob 
os conceitos de adesão, legitimação e ironia a fim de examinar de que forma as estratégias 
fílmicas e narrativas são instrumentalizadas perante o espírito de luta e engajamento das 
obras e seus proponentes. Esta análise desemboca em um cineasta/artista/ativista móvel 
a explorar possibilidades do audiovisual que, munido de um aparelho celular, grava, edita, 
distribui e exibe reformatando as tessituras do mercado e da transformação social. Nos 
perguntamos quem é este indivíduo e quais suas armas e munições na causa pelos animais 
não-humanos em um universo plural, predominantemente documental e multifacetado. 
Finalizamos o trabalho apresentando uma base de dados da produção cinematográfica 
animalista, oferecendo filmografia, sinopses e outras informações relevantes obtidas 
durante o processo de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: CinEmA; diREiToS AnimAiS; CinEmA AnimALiSTA; VEgAniSmo; ATiViSmo.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE TRANSEXUAL NA 
TELENOVELA “A FORÇA DO QUERER”: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DOS ESTUDOS QUEER 

Georgia de MATTOS / UNISO1 
A transexualidade permite contestar a estabilidade e a veracidade do feminino e do 
masculino, estipulados pelas normas de gênero, que rompe com os fundamentos 
essencializantes de uma identidade generificada, fixa e coerente, naturalizada ao longo 
do tempo. A identidade de gênero, de acordo com Butler (2003), é uma construção em 
processo que ocorre dentro das possibilidades existentes na cultura, na qual se efetiva 
por certas escolhas performáticas, em adotar ou eliminar condutas que são reconhecidas 
como significantes das identidades generificadas. E essas incorporações ou exclusões 
performativas são materializadas no corpo, por isso, Bento (2008, 2006) defende que o 
corpo sexuado, que dá inteligibilidade aos gêneros, encontra na experiência transexual 
seus próprios limites. Para esta autora, existem pelo menos três deslocamentos 
possíveis na experiência transexual: o deslocamento entre o gênero e o corpo, ou seja, as 
mudanças na aparência; o segundo, ocorre entre o gênero, a sexualidade e o corpo, em 
que a orientação sexual independe do gênero adotado; e o terceiro, cujo deslocamento 
se refere aos olhares em que os/as transexuais são submetidos, pois o olhar classifica 
o gênero através de sua aparência e conduta. Encontramos esses três deslocamentos 
na construção da/do personagem Ivana/Ivan, da telenovela A Força do Querer (2017), 
da Rede Globo, em que a representação da/do personagem transexual coincidiu com os 
três deslocamentos propostos por Bento (2006): as mudanças na aparência, a diferença 
entre identidade de gênero e sexualidade, e os olhares que os/as transexuais estão 
submetidos. Mas a telenovela produziu uma identidade transexual baseada no padrão 
formulado oficialmente pelo saber/poder médico, construiu um sujeito transexual baseado 
no que a autora denomina de “dispositivo da transexualidade”, ou seja, numa identidade 
transexual fixa e pré-determinada, enquadrada em um modelo preciso e rigoroso do que 
é ser transexual. Embora exista um coletivo que compartilhe sentimentos e histórias em 
comum, é preciso, todavia, considerar as diversidades e as pluralidades que existem em 
cada experiência transexual. Não é possível classificar os/as transexuais como sujeitos 
que apenas desejam mudar a aparência ou o sexo, pois a própria transgenitalização não 
se limita à sexualidade, mas atravessa relações; a incoerência está em estabelecer uma 
verdade sobre a transexualidade e estipular um tipo de transexual universal. Manter essa 
concepção é limitar a experiência transexual e confinar a identidade trans aos padrões e às 
“verdades” estabelecidas socialmente para os gêneros. E foi neste âmbito que a telenovela 
construiu o/a personagem transexual, delimitando as possibilidades da transgeneridade, 
representado/a no domínio do dispositivo da transexualidade.  
PALAVRAS-CHAVE: idEnTidAdE TRAnSExuAL; ESTudoS QuEER; TELEnoVELA. 
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COMPLEXIDADES TECNOLÓGICAS, INTERFACES, 
MEDIAÇÕES HIPERMIDIÁTICAS E EXPERIÊNCIA COM 
RECONHECIMENTO DE VOZ 

Felipe Parra / UNISO1 

O presente texto é um desenvolvimento do trabalho intitulado “Complexidades tecnológicas 
e mediações hipermidiáticas: elaboração de um texto por meio do reconhecimento de voz”, 
apresentado no Grupo de Trabalho Comunicações Orais do 5º Encontro de Divulgação de 
Ciência e Cultura realizado na Universidade de Campinas (Unicamp) em abril de 2018. A 
escrita apresenta uma leitura crítico-reflexiva sobre a tecnologia de reconhecimento de 
voz. Trata-se de uma opção de interação com o ciberespaço que procura tornar a relação 
entre sujeito e máquina mais natural e/ou intuitiva para o corpo humano. Sendo assim, 
elaboram-se conceitos sustentados por experiência e subjetividade com as tecnologias 
emergentes. Ao experienciar as novas formas de interação com o ambiente digital, adota-
se uma postura propositiva de pesquisa-vida perante uma investigação científica. A 
ideia sugere um posicionamento crítico-reflexivo em que o/a pesquisador/a permite-se 
afetar pelo que estuda, ao revelar nuances presentes no cotidiano. Dessa maneira, se é 
pesquisador/a em período integral, essa atitude fornece uma visão privilegiada do cenário 
em questão: a do observador imerso no contexto em que investiga. Para aplicar essa lógica 
ao estudo, busca-se testar o reconhecimento de voz disponível no teclado do smartphone 
Iphone 5s na tentativa de averiguar possíveis potencialidades e/ou dificuldades oferecidas 
por esse software. Especificamente, busca-se experienciar tal recurso para redigir um texto 
científico sem o auxílio do teclado e/ou mouse, na tentativa de contribuir com a produção 
de conhecimento e subjetividade. Nesse sentido, espera-se que seja possível verificar a 
eficácia de tal solução tecnológica para auxiliar pessoas com doenças relacionadas à 
coordenação motora e/ou incapacitados temporariamente (como sujeitos que lesionaram 
ossos e/ou tendões do braço). O percurso metodológico se divide em três estágios: 
observar, descrever e discutir, sujeitos, objetos e contextos que envolvem a experimentação. 
Para refletir sobre a temática, foram elencados três tópicos (complexidades tecnológicas, 
interfaces e mediações hipermidiáticas). Tais categorias discursivas utilizam os estudos 
contemporâneos como eixo teórico-metodológico. A proposta multidisciplinar sugerida 
desenvolve e relaciona ideias, noções, impressões e conceitos entre estudos culturais e 
tecnologias emergentes. Eminentemente, os estudos contemporâneos se guiam pelas 
sensações obtidas por meio de impressões obtidas com experimentação. Esse processo 
visa destacar elementos quase imperceptíveis que aparecem do contato entre elementos 

1 Mestre em Comunicação e Cultura (UNISO) e membro do Grupo de Pesquisa do CNPQ Mídia, 
Cidade e Práticas Sociais (MidCid) e do Grupo de Pesquisa do CNPQ em Mídias Contemporâneas 
(MIDCON). Trabalha na área de design gráfico, vídeo e animação. E-mail: parra.profissional@gmail.
com
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humanos e tecnológicos. A utilização da percepção fornece ao(à) pesquisador(a) a 
oportunidade de pensar sobre como se estabelecem essas relações no cotidiano atual. 
Assim, busca-se suturar conceitos fracionados na tentativa de pontuar determinados 
princípios. Esses pensamentos interligados auxiliam a considerar aspectos encontrados 
no plano vivido, como diversidade cultural, cibercultura, conectividade, mobilidade, 
interação, acessibilidade etc. Os resultados dessa investigação científica mostraram que 
a interface disponibilizada pelo smartphone Iphone 5s respondia de forma dinâmica aos 
comandos de voz. Porém, os resultados obtidos estão abaixo da expectativa devido ao fato 
de nomes próprios e sinais de pontuação nem sempre serem reconhecidos pelo sistema. 
Essa constatação inviabiliza a elaboração de um artigo científico por meio do programa, 
acarretados, talvez, devido a carência de atualizações do reconhecimento de voz para a 
língua portuguesa seja o motivo da dificuldade em elaborar um texto formal nesse idioma. 

Palavras-chave: Comunicação contemporânea; Complexidades tecnológicas; Interfaces; 
Mediações hipermidiáticas; Reconhecimento de voz. 
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“FANDOM” DE SUPER-HERÓIS E O SUBTEXTO 
POLÍTICO – COM GRANDES PODERES, VÊM GRANDES 
RESPONSABILIDADES 

Sâmela de Carvalho Lima / PUC-Campinas1  
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi / PUC-Campinas 2

As redes sociais tornou possível o relacionamento entre pessoas cujos interesses são 
comuns mais acessível e globalizado. As comunidades online tornaram-se ferramentas 
de comunicação e interação e, na era da convergência, têm ocupado papel proeminente 
nos relacionamentos sociais, ocupando um lugar quase exclusivo para a geração de 
nativos digitais. Uma das formas de agrupamentos online que agrega e sustenta essas 
relações são as comunidades de fãs, através de plataformas como Reddit, Fan Pages no 
Facebook e Wikis, em que fãs se encontram para compartilhar suas percepções e discutir 
reviews, assim como teorias sobre o objeto de sua admiração. Essa subcultura composta 
por fãs de um objeto em comum denominou-se “fandom”. A cultura pop, e de modo 
específico os universos de super-heróis, como DC e Marvel, oriundos dos quadrinhos e 
hoje transformados em grandes franquias que se expandiram para outros meios como o 
cinema, televisão e internet figuram dentre os principais objetos das comunidades de fãs 
online. Esses ambientes tem uma rica variedade de subprodutos, como fanfics, fanvids, 
fanzines, eventos e etc. Entre esses, destaca-se o objeto de interesse desse trabalho: o 
fã-ativismo. Parte integrante da indústria do entretenimento, as franquias de super-heróis 
são produtos lucrativos, e historicamente se mantiveram em posições conservadoras em 
relação ao engajamento com questões políticas e sociais, buscando neutralidade como 
forma de abrangência e não segmentação de seu público potencial. Porém, inseridas e 
cada vez mais presentes em uma cultura digital, a neutralidade se torna menos lucrativa 
e a participação da cultura pop em questões político-sociais se torna mais evidente e 
presente. A mudança de posicionamento permite um campo fértil para um fã-ativismo que 
representa a dualidade do consumo e da cultura pop orientado pelo mercado e a cidadania 
e participação política com suas caraterísticas de resistência. O presente trabalho buscará, 
primeiramente, explorar as intersecções narrativas da cultura pop e o subtexto político 
presente nas franquias de super-heróis, e, em seguida, se esses conteúdos mobilizam a 
participação dos fãs em ações intencionais que desafiam e provocam mudanças sociais. 
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CONEXÕES, REDES E LAÇOS SOCIAIS QUE CONECTAM A 
FAZENDA VELHA – CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA 

Diosvaldo Pereira Novais Filho / UNEB 1

O presente texto apresenta como se dão as conexões, as redes e os laços sociais entre o 
Brasil globalizado e a comunidade tradicional remanescente de Quilombola, Fazenda Velha 
– povoado do município de Andaraí, na Chapada Diamantina – Bahia, que, mesmo excluída 
das modernidades advindas da Rede Mundial de Computadores (RDM) – a Internet – e 
outras redes, preservam e vivem suas culturas e costumes. Nesta produção, os conceitos 
de conexão, redes e laços sociais abordam tanto no sentido Online – na RDM – quanto no 
sentido off-line, que são suas conexões e laços pessoais dentro da comunidade. Abordarem, 
ainda, a colisão entre as leis constitucionais de uma Área de Preservação Ambiental (APA) 
e Unidade de Conservação (UC) com os direitos básicos do homem – que entendemos e 
segmentamos pelo direito a comunicação na concepção de online e direitos como água 
encanada, energia elétrica, entre outros. Tais direirtos entendemos como off-line. Após 
pesquisas e leituras, desenvolvemos um banco de dados com os clippings que mostra 
o pouco conteúdo acerca da Fazenda Velha em nuvens interligadas por meio da Internet. 
Para esse trabalho, foram utilizadas três metodologias básicas, sendo: a metodologia da 
oralidade, as pesquisas bibliográficas e as pesquisas com levantamento de dados para 
análise de conteúdos presentes na Rede Mundial de Computadores (RDM). A primeira etapa 
que o grupo de pesquisa concluiu, foram as visitas técnicas à comunidade da Fazenda 
Velha com o intuito de ouvir as histórias contadas pelos moradores locais. Assim, a fim de 
documentar todos esses relatos, foi utilizada nesse trabalho a metodologia da oralidade, 
utilizando as tecnologias disponíveis. Entende-se que ao passar dos tempos, convivendo 
com outras culturas e com a presença de outros tipos de tecnologias, as caraterísticas da 
história do passado mudaram. Por isso, o acesso às novas tecnologias, como o telefone 
celular, os gravadores, dentre outras ferramentas do mundo globalizado, favoreceram o 
grupo de pesquisa por meio dos depoimentos orais. Assim, podemos dizer que os avanços 
tecnológicos beneficiaram para que a metodologia da História Oral tivesse uma ascensão 
significativa (THOMPSON, 1978). O segundo método utilizado para o desenvolvimento do 
presente trabalho foi a construção de um banco de dados com as clipagens de tudo o que 
já foi produzido e publicado na RDM acerca da Comunidade Quilombola da Fazenda Velha. 
Por fim, foram utilizadas também pesquisas bibliográficas para nos ajudar a entender o 
que se passa por meio de teorias, conceitos e discussões de outros autores às questões 
contemporâneas. 
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A IGREJA CATÓLICA E O ENGAJAMENTO PROMOVIDO 
ATRAVÉS DO USO DAS REDES SOCIAIS 

Alcino Ricoy Junior / PUC-Campinas1  
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi / PUC-Campinas2 

Com a ampla utilização da internet a partir dos anos 2000, as perspectivas para o ambiente 
conectado indicam que a rede cresce em proporções exponenciais. De acordo com as 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), que foi 
divulgada em Março de 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
já são 116 milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil, o que equivale a 64,7% 
da população com idade acima de 10 anos. O que mais chama a atenção, contudo, é o 
número de pessoas conectadas nas redes sociais. Segundo uma pesquisa realizada pela 
We Are Social, em agosto de 2017, em parceria com o Hootsuite e publicada pela The Next 
Web, 3 bilhões de pessoas no mundo utilizam redes sociais ativamente pelo menos uma 
vez por mês. Isso equivale a 40% da população mundial. Mais de 260 milhões de pessoas 
na América Latina, 42% do total da população, irão acessar redes sociais regularmente 
até o final do ano de 2018. De acordo com uma pesquisa da agência eMarketer, 86,5% 
dos usuários utilizarão smartphones para se conectar às redes sociais. O Brasil é o país 
com mais usuários do continente, e terá um total de 93,2 milhões até 2018. No México, 
são 56 milhões, seguido da Argentina, com 21,7 milhões. Os dados das pesquisas indicam 
a tendência atual do estabelecimento global da comunicação e da troca interpessoal, 
cultural, econômica e geopolítica da população mundial mas também, ao mesmo tempo, 
revelam que as redes sociais ocupam um novo espaço comunicativo, social e discursivo, 
sendo as protagonistas da internet. As novidades tecnológicas do campo da informação e 
comunicação trouxeram significativas mudanças em vários setores, oferecendo diferentes 
suportes e canais de comunicação entre empresas e clientes, o que proporciona aos 
usuários diferentes estratégias para a escolha de produtos e serviços que atendam suas 
necessidades. Com essa evolução surgiram também ferramentas para obtenção de 
informação de forma instantânea. Essas tecnologias contribuíram, portanto, para uma 
mudança nos padrões de consumo de conteúdo. A partir dessa premissa, a proposta da 
presente comunicação é apresentar uma discussão conceitual sobre as redes sociais nos 
processos de mobilização e engajamento da Igreja Católica. 
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CIDADE, INTERVENÇÕES GRÁFICAS URBANAS E REDES 
DIGITAIS: CARTOGRAFIAS DO PROJETO NARRATIVAS 
POSSÍVEIS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE

Alice Dote / UFC1 
Alysson Lemos / UFC2 

Ítalo Calvino, ao falar de Zaira, uma de suas cidades invisíveis, diz que a cidade contém o seu 
passado “como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades das janelas, 
nos corrimões das escadas, nas antenas dos para-raios, nos postes das bandeiras, cada 
segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, cortes e entalhes” (CALVINO, 2015, 
p.19). Tal como Zaira, a metrópole contemporânea existe em narrativas urbanas que não têm 
lugar nos cartões postais, guias turísticos, mapas oficiais, mídia institucionalizada, galerias 
e museus, mas que povoam as ruas. Apesar das estruturas que a contêm e dos discursos 
e imagens que a orientam, a cidade se inscreve como um texto vivo e humano, camada 
sobre camada, nas práticas microbianas, singulares e plurais dos praticantes ordinários da 
cidade (CERTEAU, 1998). É nesse nível que lampejam as possibilidades da cidade. O projeto 
Narrativas Possíveis (Fortaleza, Ceará) é uma tentativa de perscruta-las. Entre percursos e 
atravessamentos, inquietando o exercício do olhar, buscamos e fotografamos as falas dos 
muros da cidade. Os registros dessas intervenções gráficas urbanas são compartilhadas 
em páginas do projeto em redes sociais (Facebook e Instagram). As intervenções gráficas 
urbanas são intervenções gráficas no contexto urbano, em muros e demais suportes 
da cidade, em diversos suportes: pichações (intervenções escritas), estênceis (moldes 
vazados), cartazes lambe-lambe, dentre outros. São gritos políticos, recados de amor, 
desabafos íntimos e tantos outros escritos, quase nunca assinados e não necessariamente 
repetidos pelo território, mas, geralmente, também informais, não autorizados, ilegais, de 
natureza transgressiva e efêmera. Em atividade desde maio de 2017, o projeto Narrativas 
Possíveis registrou e compartilhou cerca de 300 fotografias de intervenções gráficas 
urbanas, a maioria na cidade de Fortaleza, que, aos poucos, constituem uma cartografia 
outra dessa cidade a partir de uma cartografia dos nossos próprios percursos e afetos. A 
multiplicação dessas imagens nas redes digitais indicam uma conectividade entre planos 
de cidade: o âmbito do espaço material e a esfera dos fluxos e redes digitais (DIÓGENES, 
2017). No contínuo entre essas interconexões, tais percursos e imagens tecem um texto, 
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assinado por muitas mãos, que não se pode fixar no mapa. São indicações da invenção 
incessante de outros modos de ler e narrar a cidade. A potência política das intervenções 
gráficas urbanas emerge na combinação entre mensagem, transgressão e o espaço onde 
elas impõem sua presença e a reverberam: a rua. Contornando vigilâncias, desmanchando 
enquadramentos e transgredindo as prescrições normativas do espaço, as intervenções 
gráficas urbanas brotam, muitas vezes, erguendo-se claramente contra as opressões, 
como as falas da cidade que não se curva. Nesse vetor micropolítico, as intervenções 
gráficas urbanas, como narrativas na, da e sobre a cidade, utilizando-se da visualidade 
em diversos planos de cidade como recurso político, podem consistir, portanto, em um 
tipo de apropriação dos espaços da cidade que a desenha e redesenha continuamente, 
assumindo também a potência de invenção de outras formas de existir na cidade.

PALAVRAS-CHAVE: CidAdE; ARTES uRBAnAS; nARRATiVAS PoSSíVEiS.
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A ATUAÇÃO DE MOVIMENTOS FEMINISTAS NAS 
DECISÕES PÚBLICAS: CASOS RECENTES EM CAMPINAS 
E SÃO PAULO

Sara Pacheco Giesbrecht / PUC-Campinas1 
Laura Machado de Mello Bueno / PUC-Campinas2  

Muitos são os problemas enfrentados no cotidiano pelas mulheres: falta de iluminação 
pública, violência doméstica, assédio sexual, escassez ou inadequação de transporte 
público e outros equipamentos urbanos, ausência de representação política, dentre 
outros. Os movimentos sociais são importantes agentes de atuação e transformação 
na sociedade que têm como pano de fundo a cidade. Se por um lado, os problemas do 
cotidiano ocorrem dentro e fora do ambiente social ou doméstico, é no espaço público que 
as manifestações dos movimentos sociais vão acontecer. Embora o uso de redes sociais 
hoje conecte e reúna diferentes indivíduos com interesses e propósitos semelhantes, é nas 
ruas que as manifestações têm sua presença pública, dando voz e visibilidade a grupos 
sociais que não se sentem representados, quer na mídia, nos veículos de comunicação ou 
pelos representantes públicos. Apesar da população predominante no país ser de mulheres 
(IBGE, 2014), elas têm pouca representação política (LOPES, 2017). Os movimentos 
sociais feministas darão lugar e voz para essa grande parte da população, que enfrenta 
ainda forças do machismo e patriarcalismo, consolidados ao longo de séculos. Neste 
texto, baseado na Iniciação Científica em finalização, são abordados fatos recentes, 
desencadeados por mobilizações de mulheres em Campinas e em São Paulo. No dia 31 
de dezembro de 2016, Isamara Filier, seu filho e outras dez pessoas foram mortas, sendo 
nove mulheres, executados por Sidnei de Araújo, ex-marido de Isamara. A imprensa tratou 
o caso como crime passional. A Polícia, em todo o inquérito, evitou classificar o crime 
como feminicídio (Lei N. 13.104/15). Através de manifestações públicas recorrentes (de 
janeiro a outubro), conseguiu-se o reconhecimento oficial dos crimes como feminicídio 
apenas em outubro de 2017. Em 2014, moradoras da Favela de Heliópolis, em São Paulo, 
fizeram um protesto pela falta de iluminação pública, chamado de “Lanternaço”, com 
o apoio da ONG ActionAid (Catraca Livre, 2014). Muitas se viam impedidas de voltar à 
noite do trabalho, do estudo ou de atividades de lazer, devido à sensação de ou a falta 
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de segurança, provocada pela precariedade ou falta de iluminação. Em 2015, Heliópolis 
tornou-se a primeira favela da América Latina a dispor de iluminação em LED (PEREIRA, 
2015), conquista obtida por meio de manifestações. Foram estudados dados oficiais, 
referências bibliográficas relacionadas ao tema e realizada pesquisas em links nacionais 
e internacionais que discutem a questão urbana sob a visão feminista. Foi feito, ainda, 
um levantamento de notícias sobre os casos e acompanhamento com registro visual de 
ações, no caso de Campinas. Ambas manifestações trouxeram mudanças diretas sobre o 
problema apresentado. Com esta pesquisa debate-se a influência dos movimentos sociais, 
das manifestações no espaço público e da participação popular nas decisões judiciais, 
assim como na definição de políticas públicas. A pesquisa registrou, em especial, como os 
movimentos sociais feministas dão voz, visibilidade e transformam a realidade, a política, o 
espaço urbano, trazendo empoderamento às mulheres.  

PALAVRAS-CHAVE: FEminiSmo; uRBAniSmo; moVimEnToS SoCiAiS; AgEnTES uRBAnoS. 
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QUEERMUSEU: ENQUADRAMENTOS NAS REDES SOCIAIS

Rodolfo Ward / UnB1 
Marisa Vön Bullow / UnB2 

Suzete Venturelli / UnB3 
 

Este trabalho tem a intenção de colaborar com as discussões sobre ativismo digital e 
mobilizações coletivas por meio de plataformas sociais no ciberespaço. Pretende-se 
trabalhar questões sobre enquadramento e estratégias de mobilização utilizadas por 
grupos políticos nas redes sociais da Internet, em específico, no Facebook. O ponto de 
início dessa pesquisa é o questionamento de como o uso das mídias sociais viabilizou a 
organização e a mobilização de grupos sociais em todo o território nacional, contribuindo, 
dessa forma, para o encerramento da exposição Queermuseu — Cartografias da Diferença 
na Arte Brasileira. A Exposição artística, apresentada no Santander Cultural, na cidade de 
Porto Alegre, RS, em 2017, tinha como objetivo explorar a diversidade na arte e na cultura 
contemporânea através de um conjunto de obras de artistas consagrados como Adriana 
Varejão, Lygia Clark, Candido Portinari, Flávio de Carvalho e Alair Gomes, Volpi. A pesquisa 
propõe, portanto, que, por meio do uso das plataformas de redes sociais, foi possível 
organizar uma campanha com narrativa tendenciosa em oposição à exposição artística de 
forma que contribuiu para o encerramento da exposição Queermuseu um mês antes da 
data prevista. As estratégias de mobilização foram enredadas, disseminadas e fomentadas 
por ativistas de movimentos sociais da nova direita brasileira que é “herdeira do capital 
político de partidos que apoiaram a Ditadura Militar” (Kinzo, 1988), ou da “direita religiosa” 
que são reguladas “por um moralismo conservador, muitas vezes de viés religioso”. De 
acordo com Codato e Bolognesi (2017), “a direita religiosa” surgiu como uma resposta 
política eleitoral à velha direita e em contestação à ascensão da esquerda, tendo se 
popularizado, principalmente, desde 2014 com as primeiras manifestações antipetistas 
no Brasil (MALINI, 2017, ON LINE). Madeira e Tarouco (2010) denominaram-na, ainda, de 
“direita envergonhada”. As discussões sobre os fatos relativos às Exposições Artísticas 
integrante da mostra Queermuseu ficaram nos trending topics durante várias semanas, 
entre agosto e outubro de 2017, nas plataformas de redes sociais. As polêmicas entre os que 
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eram a favor e os que eram contra à Exposição se ramificaram de forma rizomática pelas 
plataformas, causando perturbação pública e atração coletiva para a temática que instigou 
vários indivíduos a engendrar opiniões e participar do debate, inicialmente, no ciberespaço 
e, posterior e consequentemente, no espaço físico. O objetivo geral deste trabalho é analisar 
como ativistas digitais criaram estratégias populistas de enquadramentos e mobilização 
coletiva no ciberespaço, além de, contribuir para a melhor compreensão das estratégias 
digitais de grupos à direita do espectro político. Para isso, será analisado o caso do 
Queermuseu e o ativismo digital produzido pelo MBL. 

PALAVRAS-CHAVE: ATiViSmo; REdES SoCiAiS; EnQuAdRAmEnToS; EngAjAmEnTo.
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CIDADE E URBANISMO: O CINEMA NA PAISAGEM

Cristina Barreto De Menezes Lopes / Unicamp

A paisagem está presente no cinema desde as primeiras projeções dos irmãos Lumiere, 
ainda experimentais, no final do século XIX, na França. La Sortíe de l’usine Lumiere à Lyon 
e L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat inauguram o nascimento de uma linguagem que 
tem no cenário um importante elemento narrativo. Neste trabalho, a proposta é pensar a 
paisagem e o cinema a partir de uma outra perspectiva, ou seja, não mais a paisagem no 
cinema, mas o cinema na paisagem. Com a popularização do vídeo ainda na década de 1970 
e, mais recentemente, com o uso de dispositivos móveis de comunicação (smartphones, 
projetores etc.), a ideia de um “outro cinema” (Bellour, 1997:9) inclui as múltiplas formas do 
cinema experimental – da videoarte e de todas as novas técnicas de difusão e projeção 
de imagens permitidas pela digitalização. Outros conceitos como “cinema expandido”, 
“pós-cinema” e “transcinema” surgem. Trata-se de um cinema que não se contenta 
mais com a sala escura e isolada das empresas que dominam a distribuição de filmes. O 
cinema que desde os anos 60 questionava esse lugar, passa a ocupar também as ruas e 
os museus, subvertendo o que Baudry (1975) denomina de “efeito cinema”. De projeções 
gigantescas em espaços públicos (The Tijuana Projection, 2001), como projeto do artista 
Krzystof Wodiczko, e itinerantes (Limousine Project, 1991), como o de Antonio Muntadas, 
a experiências narrativas interativas através de smartphones (GPS Film/Nine Lives, 2008), 
de Scott Hessels, a paisagem e o cinema invertem seus papéis: já não se trata da paisagem 
no cinema, mas do cinema na paisagem. Este trabalho propõe discutir, portanto, essa 
tendência através da análise de duas experiências: Symbiosis, da artista visual belenense 
Roberta Carvalho – que usa árvores e vegetação como suporte para suas projeções; e 
da intervenção que Alexis Anastasiou realizou na The 1st Antartic Biennale, em 2017, em 
icebergs.

91



“NÃO É O CONTO DE FADAS DA MESTIÇAGEM, MAS 
É UMA HISTÓRIA DE REPARAÇÃO”: FIGURAÇÕES DA 
IDENTIDADE NEGRA PORTUGUESA

Bianca Mafra Gonçalves / USP1 

A Revolução dos Cravos, segundo Eduardo Lourenço, habilitou o povo português a repensar 
a sua própria identidade, distanciada das imagens colonizadoras que outrora lhe constituía. 
Tal reflexão se estende ao longo dos anos que se sucederam após a queda do império 
português, sobretudo no que diz respeito à questão racial. Isto porque a era salazarista 
fez da identidade lusitana uma fonte recuperadora do lusotropicalismo, conceito cunhado 
por Gilberto Freyre, responsável por positivar a suposta precariedade da colonização 
portuguesa frente à hegemonia da colonização britânica e, consequentemente, justificar 
o projeto colonial de Portugal nos territórios africanos, sobretudo em termos raciais. 
Por outro lado, nos domínios ultramarinos nascia uma intelectualidade marcadamente 
negra, influenciada pela intelligentsia negra francófona e anglófona, que reivindicava sua 
“negritude” alinhando tal discurso estético-político de pertença racial à reivindicação pela 
independência das colônias. No entanto, com o processo de libertação, a perspectiva 
negritudinista se transformou, nas palavras de René Depestre, de “movimento de 
contestação literária e artística” em “ideologia de Estado”, fazendo com que a enunciação 
característica da negritude desaparecesse aos poucos das produções africanas de língua 
portuguesa ou, ainda, que fosse assimilada pela retórica freyreana. A questão negra só 
retornaria a Portugal durante a década de 1980, com a entrada de imigrantes de origem 
africana, principalmente, daqueles nascidos em antigas colônias portuguesas. Contudo, o 
crescimento desse contingente populacional provocou reações nas resoluções de políticas 
de permanência de estrangeiros. Em 1981, o governo português reage ao criar a Lei n. 
37/81, na qual se estabelece a nacionalidade jus sanguinis, ou seja, filhos de pai e/ou mãe 
portugueses são, por direito, portugueses; ao passo que os filhos de imigrantes nascidos 
em Portugal, anteriormente contemplados pela nacionalidade jus soli, deveriam ter a 
nacionalidade dos pais. No caso da população negra, tais restrições foram somadas a outras 
contradições, como aos paradoxais meios de se aferir a quantidade de negros que vivem em 
Portugal: na inexistência de censos que operem tal tarefa, utiliza-se problematicamente a 
lei de imigração, que se transforma em um aparato que contribui para que negros nascidos 
em Portugal se sintam estrangeiros em sua própria terra. Tais problemas manifestados 
ao longo do final do século XX, e permanentes na atualidade, fizeram emergir inúmeras 
manifestações políticas e produções artísticas inscritas neste processo de diferenciação de 
identidade. Nesta comunicação apresentaremos de que modo a identidade negra tem sido 
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figurada em Portugal, destacando as produções artísticas na música, especialmente, no 
rap (de ascendência cabo-verdiana) e na literatura. Este “ser negro português” encontra-se 
distante tanto do discurso apaziguador do lusotropicalismo, como também da reafirmação 
negritudinista dos africanos pré-independência, reelaborando de uma maneira muito 
particular a identidade portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: idEnTidAdE; PoRTugAL; RAçA.
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ENTRE O ESCÂNDALO VIRTUAL E ATITUDES REAIS: A 
DISCUSSÃO DA (RE)CONFIGURAÇÃO DO MIDIATIVISMO 
NO YOUTUBE

Marco Túlio Pena Câmara / Unicamp1  

A luta contra questões como machismo, racismo e homofobia, por exemplo, não está 
apenas nas ruas, mas ganhou, também, novos espaços: a Internet. Por meio dela, os papéis 
anteriormente firmados em mídias tradicionais de produtor e receptor se misturam, abrindo 
a possibilidade mais ampla e livre da produção de conteúdo no ciberespaço. O diálogo e 
o amplo alcance oferecidos pela Internet só são possíveis graças à horizontalidade das 
redes, onde todos os usuários podem atuar como produtor de conteúdo e informação 
(CASTELLS, 1999). Pensando nessa interação, o ativismo também teve seu ambiente de 
ação revisto, considerando-o como a busca pela transformação de uma realidade por 
meio de uma ação política (ARENDT, 2010). Com as tecnologias da comunicação, como a 
Internet, os ativistas têm a chance de expor seus discursos individuais ao alcance mundial, 
permitindo uma identificação coletiva. Com base nessa relação do ativismo com as novas 
mídias, chegamos ao conceito de midiativismo, ainda em construção e em profundo 
debate acadêmico. De forma resumida, tomemos como exemplo a definição dada por 
Eusebio (2016), que acredita que o midiativismo seja a utilização da mídia e das tecnologias 
pelos movimentos sociais, consolidando a prática ativista. Assim, podemos considerar que 
o midiativismo visa à mudança social, partindo de problematizações que se dão e são 
incentivadas nos vídeos do YouTube, aos quais nos debruçamos. Consideramos, para este 
trabalho, o YouTube como mídia que abriga conteúdos que são gerados pelos próprios 
usuários. A plataforma apresenta, ainda, recursos interacionais semelhantes as de outras 
redes sociais digitais, como o comentário, a resposta, o compartilhamento. Nesse sentido, o 
YouTube é considerado um site de cultura participativa (BURGESS; GREEN, 2009). O objetivo 
deste trabalho é abordar o que já está sendo discutido sobre o conceito de midiativismo, 
aplicando-o no caso do YouTube enquanto ambiente midiático que permite a produção 
de conteúdo por parte dos próprios internautas. Assim, escolhemos o canal Jout Jout 
Prazer, que trata, entre outros assuntos, dessa seara de ativismos e lutas, considerando a 
reconfiguração midiática atual. Embora se classifique como um canal de entretenimento e 
variedades, não como de militância, ele ficou mais conhecido pelo conteúdo feminista de 
alguns vídeos (CORUJA, 2017). Assim, chegamos aos vídeos escolhidos: i) “vamos fazer 
um escândalo”, publicado em 27/10/2015; ii) “Seu textão não chega onde Fátima chega”, 
publicado em 05/12/2017; e iii) “Organize sua esperança”, publicado em 10/04/2018. Para 
a análise destes vídeos, categorizamos os referidos vídeos como “metamidiativismo”, 
uma vez que refletem sobre o ativismo que o canal pretende propor ou expor e as ações 
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sociais resultantes do engajamento, união e atitudes em prol de uma causa. Dessa forma, 
observamos que a prática midiativista não só ocorre nesses espaços midiáticos, como 
também são objetos de reflexão dos próprios produtores, que se utilizam das opções de 
produção e interação da Internet para buscar a reconfiguração de lutas sociais e ativismos 
reais, motivando-os a partir de seus discursos. 

PALAVRAS-CHAVE: midiATiViSmo; inTERnET; YouTuBE.
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(ENTRE)OCUPAÇÕES: IMAGENS E NARRATIVAS DA VIDA 
COTIDIANA DE MULHERES DA OCUPAÇÃO JOANA D’ARC

Stela Cristina de Godoi / PUC-Campinas1

Carolina Cristina Mantovani Ferreira / PUC-Campinas2  
Iara Teixeira Rebouça dos Santos / PUC-Campinas3 

A premissa desse trabalho era apresentar e trabalhar com as mulheres da Ocupação 
Joana D’Arc, acerca da questão da divisão sexual do trabalho, juntamente com o projeto 
de extensão “A cidadania feminina em ocupações urbanas: mulheres em ação politizando 
a cidade”, orientado pela professora Dra. Stela Cristina de Godoi. Porém, no período em 
que fizemos as entrevistas, o que mais se apresentava nos discursos dessas mulheres era 
a questão da desocupação e o futuro das famílias que ali habitavam. A ocupação estava 
situada no bairro Cidade Jardim, em Campinas, em torno do antigo VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos), um projeto que foi desativado e abandonado no ano de 1995. As famílias 
chegaram ao local em 2013 e desde então negociavam com o poder público a doação 
de um terreno para a construção de moradias através do Programa Minha Casa, Minha 
Vida Entidades. Lideradas pelo MTD (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Desempregados), as famílias não tiveram suas demandas atendidas. Esse tensionamento 
piorou com a urgência impressa pela atual gestão da Prefeitura Municipal de Campinas, 
que, por conta da construção dos Corredores do BRT (Bus Rapid Transit), não ofereceu 
outra saída ao Movimento que não fosse o cadastramento dos moradores da ocupação à 
política do auxílio moradia. Tendo em vista esse processo de despejo anunciado, o projeto 
de extensão, por meio do Grupo de Alunas Voluntárias de Extensão (GAVE), se propôs a 
criar espaços de escuta e registro das percepções das mulheres que eram seu público-alvo 
desde 2015. Tendo por intuito se aprofundar acerca de suas vivências diante de mais uma 
ruptura de vínculos sociais, espaciais e afetivos, tentando compreender o que o cimento 
dos corredores do BRT simbolizava em suas trajetórias de vida. Gravamos e fotografamos 
o antes e o depois deste processo, que material e simbolicamente enterrariam por 
completo a malfadada história do transporte ferroviário de passageiros em Campinas, bem 
como a história e a luta dessas mulheres migrantes e periféricas que ocuparam aquele 
espaço-tempo social. A metodologia utilizada foi a da história oral que implica a noção 
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sociológica de que os valores e opiniões tem uma base coletiva. No campo sociológico, 
o emprego dessa metodologia requer tanto a formulação prévia do problema quanto a 
plasticidade no momento da aplicação das técnicas. Ou seja, a história oral mostrou-se 
um método adequado para as ações pretendidas diante de um contexto social marcado 
pela provisoriedade, pela precariedade e pelo horizonte temporal de curtíssimo prazo. O 
resultado final foi um documentário de curta-metragem intitulado “(entre)ocupações” que 
levou em consideração o aspecto da liminariedade impressa tanto no espaço quanto nas 
relações sociais entabuladas por essas mulheres. As relações de gênero e sua “gramática”, 
em grande medida, também se estruturaram a partir dessa espacialidade cotidiana 
bipartida, da casa e da rua, do privado e do público, do feminino e do masculino. Portanto, 
o documentário explora os processos da precariedade que essas mulheres (sobre)vivem 
numa cidade organizada pela lógica capitalista que reserva a essa população marginalizada 
um não-lugar. 

PALAVRAS-CHAVE: oCuPAção uRBAnA; muLHERES; RELAçõES dE gênERo; SoCioLogiA ViSuAL.
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O USO DO VIDEOGAME COMO MÍDIA PARA UMA ARTE 
ENGAJADA

Julia Stateri / SENAC1 

Na contemporaneidade, podemos considerar que a apreciação da arte – em suas 
diversas manifestações – dá-se em sincronia com o ritmo acelerado de absorção das 
informações às quais somos expostos. Se, por um lado, temos um sem fim de variedades 
de estilos, expressões, temáticas – não mais restritos à dicotomia forma/conteúdo 
–, pelo outro, vivemos na era do excesso, do ódio incontido e do peso de discursos 
hegemônicos que não mais se restringem aos meios de comunicação em massa. Nesse 
sentido, nem sempre a arte popular surge do povo para o povo. Vemos uma arte para 
as massas que, em lugar de atender às demandas de todos os consumidores, ignora as 
diferenças e nivela qualquer particularidade com discursos de padronização que tentam se 
justificar através da capitalização. Na contramão a essa tendência, surgiram artistas que 
ousaram subverter produtos massivos ao propor uma conexão entre mídia, arte, política e 
tecnologia. Um exemplo pode ser encontrado no trabalho de Anne-Marie Schleiner, Joan 
Leandre e Brody Condon, que se apropriam do ambiente de um videogame – Counter 
Strike – para disseminar grafitis contra-militares numa manifestação pacifista de convite 
ao pensamento crítico: Velvet Strike. Num outro exemplo, a dupla Auriea Harvey e Michaël 
Samyn, do estúdio independente belga Tale of Tales, produz seus próprios produtos 
voltados ao público heterogêneo que não se vê contemplado pelos lançamentos da 
indústria de massa. Seus títulos seguem as linhas orientadoras de um de seus textos, 
intitulado Realtime Art Manifesto, no qual – dentre outras propostas – eles defendem a 
luta contra a desumanização através do ato de contar histórias e mover as pessoas pela 
emoção. Esses são apenas dois exemplos, dentre muitos, que comprovam a necessidade 
crescente da apropriação e domínio dos meios de produção (em tantos setores, portanto 
também no da arte), especialmente, pelas minorias sociais. Mais do que o oferecimento 
verticalizado de produtos de entretenimento e arte para o consumo, é necessário trazer 
uma diversidade maior de indivíduos para o lado que os concebe e desenvolve. Trata-se 
de uma luta maior do que aquela que vimos num primeiro momento: “ser reconhecidos 
enquanto consumidores”. Isto já não basta! Há uma sede pela autonomia do criar que não 
pode ser saciada por produtos entregues de maneira paternalista. Esse público diverso 
quer consumir uma arte diferente, que tenha sido produzida – sim – para ele, mas também 
por ele. 

PALAVRAS-CHAVE: VidEogAmES; gAmE ART; ARTE EngAjAdA; diVERSidAdE; ConSumo.
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ARTIVISMO E FACILITAÇÃO GRÁFICA - 
ENTRELAÇAMENTOS NAS METÁFORAS VISUAIS DE 
PAWEL KUCZYNSKI

Izabel Marques Meo / UMESP1 

As metáforas visuais são uma das ferramentas que dão sentido à “facilitação gráfica”. 
“Facilitação gráfica” é uma técnica híbrida de síntese e registro de conteúdo, que dá-se por 
meio de palavras-chave e ilustrações, sendo, normalmente, metáforas visuais que unem 
algo desconhecido ao conhecido para passar uma mensagem. Este trabalho tem por intuito 
construir pontes entre o uso das metáforas visuais com os estudos da semiótica. Para 
isso, analisamos o trabalho do cartunista e ativista polonês Pawel Kuczynski que, desde 
2004, se dedica a fazer ilustrações satíricas. Seus trabalhos foram chamados de surreais, 
mas o artista explica que se tratam de “desenhos reais de uma sociedade surreal”. As telas 
trazem em forma de imagem a leitura que Kuczynski faz da humanidade com críticas aos 
governos e a como a sociedade tem se moldado com a tecnologia. Desta forma, o artivista 
“torna visível o invisível”, umas das táticas ativistas do livro Bela Baderna – Ferramentas 
para Revolução (Beautiful Trouble - a toolbox for revolution), organizado por Andrew Boyd 
e Dave Oswald Mitchell. Por meio do cruzamento dos estudos da Semiótica de Pierce e 
Lotman, com os fundamentos da comunicação visual aplicados à “facilitação gráfica”, 
observamos às possibilidades de significados das metáforas visuais. Ao analisar as artes 
de Kuczynski e refletir sobre a mensagem que o artista quer transmitir, conseguimos 
identificar, como resultados preliminares da pesquisa, o valor da imagem e das metáforas 
visuais para o desenvolvimento do trabalho em forma de “facilitação gráfica”, assim como 
para o ativismo. Nadine Bloch (2013, p.70) ao descrever o princípio ativista de “tornar visível 
o que é invisível” no livro Bela Baderna, nos dá subsídio para considerar ativismo a forma 
de arte e difusão de Kuczynski. Ele observa a sociedade, identifica seus problemas e coloca 
luz sobre eles. Após feitas, as ilustrações são difundidas na Internet. “As injustiças tornadas 
invisíveis pela ideologia podem ser trazidas à luz por um reenquadramento sensato. Um 
enquadramento define o que é parte da história e, mais importante, o que não é” (BLOCH, 
2013, p. 70).

PALAVRAS-CHAVE: FACiLiTAção gRáFiCA; mETáFoRAS ViSuAiS; SEmióTiCA; ESTudoS 
CuLTuRAiS; HiBRidiSmoS; ARTiViSmo.
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O MEDO E AS FAKE NEWS NA (DES)LEGITIMAÇÃO DE 
AÇÕES POLÍTICAS: O CASO DO ASSASSINATO DE 
MARIELLE NO RJ

Denise Simeão / PUC-Campinas1 

Este trabalho objetiva debater alguns aspectos discursivos na grande imprensa e nas 
redes sociais digitais pós-assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, em 
14 de março deste ano. Para isso, apoia-se na noção da perda de credibilidade por parte 
dos indivíduos no Estado como instituição capaz de promover sua proteção, apresentada 
por Bauman (2007), em Tempos Líquidos; na abordagem feita por Beck (2010), em 
Sociedade de Risco: Rumo a uma Outra Modernidade, sobre a perspectiva dos riscos na 
contemporaneidade como motor de novas oportunidades; e na reflexão feita por Safatle 
(2017) no capítulo É racional parar de argumentar, do livro Ética e Pós-Verdade, sobre a 
mobilização de afetos nos embates políticos que não se constituem necessariamente por 
argumentos. Busca-se contextualizar o acontecimento a partir da intervenção militar no Rio 
de Janeiro, cuja legitimação foi construída com a espetacularização das estatísticas sobre 
violência no período do Carnaval, e que deslocou a pauta política, naquele momento, da crise 
das instituições democráticas brasileiras para a criminalidade no Estado. São analisados 
excertos de publicações na mídia empresarial e nas redes sociais sobre o assassinato de 
Marielle Franco, procurando identificar estratégias que reforçam o sentimento de “medo”, 
seja para consolidar o argumento de apoio à intervenção militar, seja para invalidar a 
atuação da vereadora como agente público de representação, bem como para deslegitimar 
os segmentos por ela representados, como mulheres negras, lésbicas e comunidades 
periféricas. A partir de dados do estudo “Dossiê Mulheres Negras retrato das condições de 
vida das mulheres negras no Brasil”, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA (2013), propõe-se uma reflexão sobre quais violências importam ao Estado e à grande 
imprensa, em que lugar e quando. A análise do fluxo das fake news será feita com base em 
nota técnica do Monitor do Debate Político No Meio Digital.

PALAVRAS-CHAVE: FAkE nEWS; mEdo; mídiA; dEmoCRACiA; mARiELLE FRAnCo.
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INTERSECÇÕES GAYS: APROXIMAÇÕES E 
DISTANCIAMENTOS ENTRE O JORNAL “LAMPIÃO DA 
ESQUINA” E A PÁGINA “ATIVISMO GAY AUTÔNOMO”

Carlos Humberto Ferreira Silva Jr./ UMESP1 
O ato de tornar-se visível e dizível é uma necessidade que fez, e ainda faz, parte do cotidiano 
do homossexual no Brasil. Com esse intuito, um grupo de homossexuais criou um jornal 
mensal chamado “Lampião da Esquina”, o primeiro jornal gay de abrangência nacional, 
que circulou entre 1978 e 1981, período de abertura do Regime Militar – ditadura iniciada 
com o golpe de 1964. De 1978 a 2018, passados 40 anos, as formas de comunicação 
se alteraram drasticamente. Os custos para produção de conteúdo e sua distribuição 
foram infinitamente reduzidos e as técnicas de comunicação amplamente difundidas 
entre os sujeitos e os movimentos sociais, fazendo com que atualmente diversos canais 
de comunicação e ativismo LGBT sejam viáveis nas plataformas digitais. Entre esses 
novos canais, está a página “Ativismo Gay Autônomo”, publicada no Facebook, que conta 
com mais de 36 mil seguidores. Apesar da distância temporal que separa os dois canais 
é possível perceber que a página mantém o que se começou em 1978: a comunicação 
realizada naquele período continua com a missão de tornar visível o homossexual brasileiro 
e relatar suas dificuldades na vida cotidiana. Buscamos por meio deste estudo, portanto, 
explorar como os temas tratados pelo “Lampião da Esquina” e pela página “Ativismo Gay 
Autônomo” se aproximam e/ou se distanciam, a fim de compreender como o ato de fazer-
se visível e dizível foi transformado e ressignificado. Por meio da análise de conteúdo 
(BARDIN, 2016), estabelecemos categorias de análise em cada um dos veículos e assim 
realizar uma comparação entre os principais temas abordados por cada um deles. 
Utilizamos o software Atlas.ti para o estabelecimento dessas categorias, com base nas 
30 palavras-chave mais utilizadas em cada um dos canais. Como corpus de pesquisa, 
tivemos as postagens publicadas em abril de 2018 na página “Ativismo Gay Autônomo”, 
uma somatória de 85 posts, e as cinco primeiras edições de “Lampião da Esquina”. Nos 
foi possível identificar, como resultado preliminar, que a oposição à heterossexualidade se 
fez mais presente nos discursos atuais publicados na página “Ativismo Gay Autônomo”, 
enquanto que no “Lampião da Esquina” eram estabelecidas mais ligações com outras 
causas minoritárias, como as das mulheres. Temas ligados ao sexo, à sexualidade e aos 
relacionamentos amorosos, todavia, mantiveram-se como evidência em ambos os objetos 
analisados. 

PALAVRAS-CHAVE: ComuniCAção; LAmPião dA ESQuinA; ATiViSmo gAY AuTônomo; imPREnSA 
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REPRESENTAÇÃO E IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO ROMANCE 
UM RIO IMITA O RENO (1939), DE VIANNA MOOG

Viviane da Silva Vieira / PUC-Campinas1 
 

Este trabalho tem por intuito investigar a representação da imigração alemã no Brasil 
presente no romance Um rio imita o Reno(1939), de Vianna Moog, haja vista diferentes 
representações conferidas aos estrangeiros entre o final do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX, no âmbito histórico ou no literário. Sua identidade de habitante ora 
desejável ora indesejável, seja por sua etnia, cultura ou religião, sempre construiu-se na 
diferença em relação ao “outro”. O imigrante foi considerado como símbolo do progresso, 
da civilização e, até mesmo, componente fundamental para o estabelecimento de uma 
“raça pura” no Brasil (CARNEIRO, 2003). Apesar da carência de dados oficiais, estima-se 
que, em 1940, o total de imigrantes de origem alemã, instalados em território brasileiro, 
variava entre 700.000 e 900.00, localizados, majoritariamente, nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (SEITENFUS, 1985). Historicamente, as relações entre 
Brasil e Alemanha se intensificaram para além dos acordos econômicos, principalmente, 
após a ascensão dos nacional-socialistas ao poder na década de 1930, tendo ocorrido, 
até mesmo, intensa cooperação anticomunista entre a polícia brasileira e a Gestapo 
(LUVIZOTTO, 2009). As relações Brasil-Alemanha, entretanto, são abaladas na medida 
em que a presença destes imigrantes parece ir de encontro aos interesses brasileiros de 
“construção” e de “preservação” de uma cultura nacional. As colônias alemãs, além de 
inassimiláveis, tendiam a basear-se na ideologia racista e ultranacionalista de Hitler que 
entendia a origem do indivíduo como determinante de sua nacionalidade. Desse modo, 
todos os descendentes alemães, independentemente do país em que nascessem, seriam 
considerados cidadãos da Alemanha e somente à Pátria deviam fidelidade. O romance 
Um rio imita o Reno(1939) retrata Blumental, uma colônia alemã no Rio Grande do Sul, às 
vésperas do início da Segunda Guerra Mundial. Nesta cidade, cuja colonização germânica 
é explícita – seja na construção dos prédios, nas fachadas das lojas, nas vestimentas ou na 
língua alemã, predominante entre os teutos-brasileiros –são os brasileiros quem sentem-
se estrangeiros, deslocados, intrusos à hegemonia teutônica. Geraldo, o engenheiro 
amazonense que vai a Blumental a fim da criar uma hidráulica e extinguir o tifo, no dia 
de sua chegada “teve vontade de chorar. Sentia saudades do Brasil” (MOOG, 1939, p. 27). 
Os moradores, contudo, viam na presença de Geraldo uma inoportunidade: o jovem se 
apaixonou por Lore Wolff, filha de uma das famílias alemãs mais tradicionais e orgulhosas 
“de sua origem ariana”. Marcado por tensões identitárias e culturais entre brasileiros e 
estrangeiros, o romance de Vianna Moog constrói uma representação do período sócio-

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC-Campinas. 
Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, processo número 
2018/11834-3. Licenciada em Letras: Português/Inglês e Bacharela em Tradução e Revisão pela 
PUC-Campinas. E-mail: viviane__vieira@hotmail.com
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histórico-cultural ao tratar diretamente do que ficou conhecido como “o perigo alemão”.

PALAVRAS-CHAVE: REPRESEnTAção; muLTiCuLTuRALiSmo; imigRAção; um Rio imiTA o REno; 
ViAnnA moog.
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ONE TRUE PAIRING: A COMUNICAÇÃO E AS 
TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS DO AMOR NA 
COMUNIDADE NYAH! FAN FICTION

André Luis dos Santos / UNISO1 
O presente texto2 tem como tema o potencial de sentidos gerados pelas comunidades 
de fãs na internet. Para tanto, procurar-se-á identificar em que medida as histórias da 
comunidade Nyah! Fanfiction contemplam relações amorosas e revelam transformações 
do amor, assim como tal comunidade e essas histórias podem contribuir para a 
efetivação de tais transformações. Sendo assim, a pesquisa objetiva compreender como 
as produções de comunidades de fãs podem contribuir para as transformações de 
concepções de amor e de relacionamentos amorosos, bem como, de modo específico, 
objetiva explicitar como se dá o processo de produção e de interação dos usuários nessa 
comunidade; delinear categorias de análise para as histórias, a partir dessas mesmas 
histórias selecionadas, que envolvem relacionamentos amorosos; explicitar o conceito de 
comunidade de inquirição; tratar das modalidades de amor; discutir as transformações do 
amor na contemporaneidade e, por fim, avaliar em que medida essa comunidade pode 
ser caracterizada como uma comunidade de inquirição. Para tanto, analisamos, dentre 
as várias histórias colhidas no primeiro trimestre de 2017, a história intitulada Opostos, 
categorizada via análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin (2009). A análise segue 
por reflexões sobre o conceito de comunidade de inquirição, proposta pelo lógico Charles 
Sanders Peirce, bem como sobre as transformações da intimidade na contemporaneidade, 
com Giddens (1993, 2002). A partir da análise, concluiu-se que o romance em questão, 
amalgama especificidades do amor apaixonado, romântico e puro, com predominância 
de conceitos do amor romântico como o casamento e o olhar para o futuro, assim como 
do amor apaixonado, como o ciúme e a atração sexual. Nas mensagens deixadas pelos 
leitores nas obras, emergem interpretantes relacionados às três categorias da cognição 
delineadas por Peirce, de forma que a produção de Fan Fiction em comunidade encerra 
em si as possibilidades de transformações de crenças, concepções e hábitos, relativos ao 
amor, operadas pela comunidade, tanto pelos seus processos de interação como pelos seus 
produtos. A reflexão sobre essas possibilidades, bem como a possibilidade de compreensão 
desses processos de recepção para além do desenvolvimento das habilidades da escrita e 
da leitura, constituem a importância desta pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: FAn FiCTion; TRAnSFoRmAçõES CuLTuRAiS do AmoR; ComunidAdE dE 
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A DROMOLOGIA DOS BOTS POLÍTICOS: UMA ANÁLISE 
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FORMAÇÃO DO 
PENSAMENTO POLÍTICO EM NÃO-LUGARES DE PÓS-
MODERNIDADE DIGITAIS

Luís Roberto Albano Bueno da Silva / UNISO1 

As mídias digitais e a inteligência artificial propiciaram uma gama incontável de automações 
facilitadoras no modo como o ser humano se relaciona com o espaço e com ele mesmo, 
no que tange não apenas um melhor entendimento da relação homem-mundo, mas 
também na forma como a comunicação se dá entre indivíduos que, anteriormente, ou seja, 
fora do processamento de algoritmos inteligentes, jamais teria sido possível existir. Neste 
contexto, há o surgimento dos bots (abreviação de robots), programas com inteligência 
artificial básica que buscam determinadas palavras-chave em ambiente virtuais – redes 
sociais, messengers, páginas da web – como gatilho para a execução de determinadas 
ações responsivas, com experiência de interatividade similar às relações humanas. A 
adaptação desses bots para o fim político nos meios digitais foi inevitável, sendo utilizado 
não somente em campanhas nas últimas eleições (como as municipais brasileiras e 
presidenciais americanas em 2016), mas também, como ferramenta de influência no 
poder de entendimento situacional sócio-político dos usuários nestes espaços digitais, seja 
como forma de ativismo digital positivo ou negativo para determinados atores políticos 
que se tornaram relevantes. Nesse cenário, são percebidas condições de uso e replicação 
de informações normalmente sem validação prévia, em que o alcance e frequência da 
mensagem se torna mais importante que a mensagem em si, sendo a forma  privilegiada 
em detrimento do conteúdo. A presente pesquisa teórica visa a análise desta situação 
pelas teorias de Paul Virilio (1996) e Marc Augé (2013), no que se refere à velocidade da 
comunicação na tecnologia em espaços digitais, e no uso de espaços digitais como lugares 
degenerados de transição, respectivamente. Buscando compreender como mensagens 
digitais sintéticas impactam na formação e opinião do usuário de redes sociais quando de 
condições políticas, Virilio e Augé lançam luz ao entendimento do modo como a velocidade 
da geração da informação reduz o espaço de tempo de análise de conteúdo das mesmas, 
privilegiando o momento, o agora, no processo de formação da opinião. Virilio trabalha seu 
estudo da velocidade, a dromologia, no entendimento da influência da velocidade neste 
tipo de ator comunicacional. Em específico, Augé indica o modo como se formam os não-
espaços na pós-modernidade, onde a interação e a familiaridade são degenerados, sem 
profundidade. O uso das inteligências artificiais em bots, transformam as redes sociais 
nestes não-espaços de pós modernidade degenerados, onde a velocidade e a forma são 
privilegiados, levando a julgamentos disfuncionais não apenas da situação política de um 

1 Tecnólogo em Projetos Mecânicos formado pela FATEC Sorocaba; Mestrando do curso de 
Comunicação e Cultura da UNISO. E-mail: contato@luisbuenodasilva.com
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determinado cenário, como também de um recorte não efetivamente demonstrativo dos 
atores políticos nele envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: BoTS; PóS-modEnidAdE; não-LugARES; ATiViSmo; PoLíTiCA.
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SARAVÁ AOS PRETOS VELHOS: A AUTENTICIDADE 
SOCIAL DA UMBANDA EM TEMPOS DE CRISE POLÍTICA

Henrique Fernandes Moreira Neto / Unicamp1 

A realidade humana pode ser compreendida como uma malha entrelaçada de contexto 
espacial e historicidade. Cada país, em sua respectiva peculiaridade histórico-territorial, 
deveria ser capaz de, a partir de ferramentas coerentes, administrar sua totalidade 
atendendo minimamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos no que diz respeito 
às identidades e suas diferenças. No Brasil, a observação dessa conduta, por parte do 
Estado, deveria ser mais cuidadosa e obrigatoriamente necessária quando consideramos 
nossas origens e evoluções. Na falta de tal observância, e acometidos por fatores de tantas 
outras ordens, a coesão social proporcionada por minorias se mostra como fundamental 
na organização política de base que precisamos para continuarmos vivendo com dignidade 
- se é que tal dignidade já existiu. É possível garantir alguma dignidade enquanto vivendo 
num Brasil em tempos de Crise? Bem, considerando a inevitabilidade do entrelaçamento 
entre estes contextos, podemos apontar que o atual estado de crise política no qual vivemos 
é, também, uma crise ambiental, cultural, educacional, identitária, ideológica, religiosa e 
social (e tantas outras). A Umbanda, religião eminentemente brasileira, é aqui considerada 
como um pilar que tem a capacidade de proporcionar, enquanto possibilidade não apenas 
a seus adeptos como ao povo brasileiro em geral, uma oportunidade de reflexão a respeito 
de nossa própria realidade a partir dos princípios do Amor, do Respeito e da Tolerância. Os 
princípios e fundamentos da religião de Umbanda, enquanto minoria em nossa situação 
político-cultural, vem nos falar sobre como é possível que uma sociedade se desenvolva 
de modo natural, compreendendo as diferenças em favor de um bem maior. Essa conduta 
pode ser encarada como atitude política, capaz de mitigar nossa atual crise, na medida 
em que consideramos que ser de Umbanda, no atual contexto político brasileiro, é lutar 
por um país que não instale propositalmente mazelas que sacrificam seu próprio povo 
em detrimento da beneficiação de alguns poucos. A coesão do Povo de Umbanda, e 
sua respectiva conduta – política desde sua concepção – é promover a cultura de paz 
e solidariedade necessária para a evolução material e espiritual de nossa nação. A Carta 
Magna da Umbanda, publicada em março de 2017, fala sobre disso também. Assim como 
cada minoria atualmente discutida em território nacional tem sua devida importância nas 
lutas político-ideológicas para a promoção da justiça social e da igualdade de direitos civis 
entre as comunidades. Desse modo, é assim também na Umbanda, entendida enquanto 
ferramenta de resistência no enfrentamento de problemas de ordem crônica que todo 
brasileiro marginalizado enfrenta. Sua diversidade, fruto da origem do Brasil e do povo 
brasileiro (também diverso) não impede que uma unicidade socialmente dotada de uma 
autêntica própria seja promovida e exercida. Pois é aí, na diferença de cada um de nós, que a 

1 Mestrando em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas; 
E-mail: moreirah@live.com
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unidade salvadora surge como um modo político de ser, em meio a tantas divergências que 
segregam e destroem a nossa realidade. Saravá aos Pretos Velhos, símbolos de sabedoria. 

PALAVRAS-CHAVE: AuTEnTiCidAdE SoCiAL; CRiSE PoLíTiCA; EmPodERAmEnTo; minoRiAS; 
umBAndA.
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A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O ACÚMULO DOS 
DIFERENTES MARCADORES SOCIAIS

Caio Alexandre dos Santos / PUC-Campinas1  

Quando debatemos sobre as dificuldades das minorias, as categorizamos sob perspectivas 
individualizadas, excluindo possibilidade de que se transpassem, tal concepção reflete nas 
políticas públicas, na arte e no ativismo. Principalmente, no que se refere a qualidade de 
vida dos que vivem com múltiplos marcadores sociais, sendo eles uma deficiência, falar 
sobre inclusão torna-se um desafio mais amplo. Ao longo da história, as pessoas com 
deficiência foram tratadas como inferiores, marginalizadas e até mortas em determinadas 
sociedades. No mundo contemporâneo, superar essa desigualdade é um objetivo dos que 
lutam pela equidade. Atualmente, o Brasil conta com uma legislação que garante cidadania 
às pessoas com deficiência, no entanto, o estigma e a segregação, ambos construídos 
historicamente, permanecem enraizados. Inclusão não trata-se apenas de rampas ou 
elevadores, mas da participação efetiva e integral das pessoas na sociedade. No caso das 
pessoas com deficiência que se encaixam também em outros grupos violentados, além de 
lidar com as inúmeras desigualdades propiciadas pela deficiência, enfrentam conjuntamente 
os desafios dos segmentos nos quais estão inseridas. O recorte de classe deve ser 
analisado paralelamente, pois, ocasiona em consideráveis diferenças na acessibilidade 
que as pessoas possuem, tanto nas circunstâncias de trabalho que podem acarretar 
em acidentes e resultar em deficiência, quanto no padrão de vida baseado na condição 
financeira. Outra determinante é a questão de gênero, as distintas maneiras como homens 
e mulheres estão inseridas na sociedade acrescenta mais violência para as mulheres em 
comparação aos homens. Se socialmente a deficiência é relacionada à incapacidade, 
o aspecto machista de “fragilidade feminina” classifica a mulher com deficiência como 
alguém duplamente incapaz, além da maior disposição a vulnerabilidades que culminam 
em abusos sexuais. Atrela-se ao debate sobre gênero as minorias não heteronormativas, 
representadas pelo movimento LGBTQI+, este elemento da discussão deve ser realizado 
com cautela em virtude da numerosa diversidade de pessoas representadas pela sigla, que 
inclui derivações de orientação sexual e/ou identidade de gênero. O que pode afirmar-se 
é o medo e o sentimento de não pertencimento que, por vezes, resulta na dificuldade em 
se relacionar socialmente, e somadas às dificuldades oriundas de uma deficiência, produz 
uma dupla invisibilidade e marginalização que pode se estender caso coexistisse com 
outras desigualdades. Outro agente gerador de desigualdade é o Racismo Institucional 
presente na sociedade brasileira e que constitui uma opressão estrutural para com a 
população negra. Dentre elas, destaco às dificuldades de inserção no mercado de trabalho, 
e que acrescentando uma deficiência, torna-se maior a exclusão pois, além dos fatores 
racistas, agrega-se a ótica da incapacidade,ampliada caso incluído outro marcador social, 

1 Graduando em Serviço Social na PUC-Campinas. Bolsista no Centro Interdisciplinar de Atenção 
à Pessoa com Deficiência (CIAPD).
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como o gênero. Este texto possui o intuito de provocar reflexão das múltiplas dificuldades 
marcadas quando pessoas são violentadas através do conjunto de suas individualidades. 
Em especial, enfatizo a pessoa com deficiência que está exposta a enormes vulnerabilidades 
e, quando compõe outros grupos também violentados, torna-se ainda mais exluída.

PALAVRAS-CHAVE: minoRiAS; dESiguALdAdES; PESSoA Com dEFiCiênCiA. 
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AS HIPER REALIDADES HIPER-MODERNAS: A BUSCA 
POR CAMPANHAS QUE GEREM HYPES

Júlia Cabral Rinaldi / PUC-Campinas1 

Este trabalho, inserido em uma era hipermoderna – que promove hiper-realidades baseadas 
em visualizações em rede –, pretende analisar o potencial das campanhas publicitárias 
em redes sociais a partir da ótica dos perfis individuais com uma relativa exteriorização 
da subjetividade através da moda, do corpo, da modificação corporal tem como principal 
proposito mostrar para o outro, ostentar, provocar, seduzir, gerar interesse. Na busca por 
aparecer, por se hiperdiferenciar e se hiperpersonalizar (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), as 
pessoas se expõem cada vez mais nas redes, já que os padrões deixaram de ser ditados 
pela mídia convencional para serem absorvidos por ela, nas palavras dos autores, um 
ativismo estético. Uma hiper-realidade onde tudo parece hiper inovador, hiper estético, 
hiper interessante busca, com isso, uma resposta do público. Nesse sentido, além dessa 
busca por uma hiper-realidade perfeita, por uma vida feliz, bem-sucedida, magra, parece 
unicamente ligada a uma caça por popularidade, que gera, ainda, outros problemas e 
patologias, como a depressão derivada do fracasso do homem pós-moderno (HAN, 2015), 
que também atinge as promoções de marca e, quando elas não conseguem se destacar 
nas redes, acabam gerando uma sensação de fracasso, ou seja, precisam chamar atenção 
a qualquer custo. Essa sensação gerada pelo avanço capitalista reforça a necessidade 
de sucesso na comunicação em rede e justifica uma aparente busca desenfreada por 
popularidade, visualização e curtidas. Com isso, propomos um paralelo entre os perfis 
individuais que buscam notoriedade e a publicação e propagação de propagandas e 
campanhas publicitárias apelativas, ou seja, essa busca por notoriedade a partir de 
temas vigentes podem ser explicadas como um desdobramento dessa necessidade por 
conteúdos facilmente consumíveis, presentes em qualquer perfil de rede social que busque 
curtidas, independente dos temas. Tal busca  por assuntos que causem um hype procura 
de forma aparente uma mobilização por parte do expectador. Um hype (palavra derivada 
de hipérbole) pode ser definido como uma hiper promoção de uma determinada ideia, 
uma pessoa ou algum produto que acabe gerando comentários, discussões, curtidas. 
Pretendemos discutir, portanto, como as marcas tentam cada vez mais promover hypes 
nas redes sociais, assim como alguns perfis individuais. A nova estratégia das redes é gerar 
discussões sobre o tema, curtidas, compartilhamentos e, com isso, colocar a marca ou o 
produto em pauta. 

PALAVRAS-CHAVE: HYPE; REdES; PRoPAgAndA; HiPER-REALidAdE; mARCAS.
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A CONSTRUÇÃO DE POSICIONAMENTOS POLÍTICOS NAS 
PUBLICAÇÕES DE JORNAIS ACERCA DO CIÊNCIA SEM 
FRONTEIRAS E DO INGLÊS SEM FRONTEIRAS

Talita Guimarães da Silva / PUC-Campinas1 
Tarcísio Torres Silva / PUC-Campinas 2

Este trabalho discute a narrativa midiática dos jornais digitais Estadão e Folha de São Paulo 
acerca do Ciência sem Fronteiras (CsF) e do Inglês sem Fronteiras (IsF) ao longo dos anos 
de 2011 a 2017. A partir do recorte das publicações do período pudemos observar dois 
momentos relevantes: um momento de valorização e legitimação das ações dos programas 
federais e um outro de crítica e deslegitimação dos programas CsF e IsF. Diante do corpus, 
a hipótese da qual partimos é de que a agenda estabelecida por esses jornais influenciaram 
diretamente as agendas pessoais de seus leitores e, por consequência, o processo 
informativo e a compreensão dos programa supracitados. Para dar suporte a nossa hipótese 
lançamos mão dos conceitos de agenda setting (HOHLFEDT, 2011) e tematização (WOLF, 
2005), em que a agenda setting é a capacidade e necessidade dos veículos de decidirem 
quais assuntos e notícias serão publicados; e tematização é a capacidade da mídia de 
salientar os fatos e eventos em torno de um tema, dando importância e significação ao 
assunto frente ao público leitor. Em nossa análise, os recortes levantados exemplificam 
o destaque dado aos programas CsF e IsF na mídia e às diferentes tematizações dos 
mesmos ao longo do período, bem como o posicionamento político dos veículos. Como 
conclusão, entendemos que a narrativa criada pelos jornais no período influenciaram as 
agendas pessoais dos leitores, tematizando e favorecendo uma determinada visão política 
dos fatos. Em 2011, de exaltação e valorização dos programas, ao fim, em 2017, de crítica 
e desvalorização, o que ao nosso ver, se constituiu como uma forma de ativismo midiático 
em prol da narrativa e dos posicionamentos por eles construídos e tematizados.

PALAVRAS-CHAVE: AgEndA SETTing; mídiA; ingLêS SEm FRonTEiRAS; CiênCiA SEm FRonTEiRAS; 
ATiViSmo midíATiCo.
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O NEGRO NA TELENOVELA BRASILEIRA: PODER E 
ESTEREÓTIPO

Izadora Silva Pimenta / Unicamp1 

O presente trabalho pretende discutir as relações entre a manutenção dos padrões 
estruturais do racismo contra o povo negro no Brasil e as representações midiáticas destes, 
sobretudo nas telenovelas exibidas no país, visando verificar como esses efeitos operam 
em discursos naturalizados e são cristalizados na linguagem. Sabe-se que, em meio a uma 
falsa democracia racial, perpetuada por uma negação da existência dessa questão (VAN 
DIJK, 2005), a televisão brasileira conta uma narrativa única sobre o negro, reproduzindo 
e (re)afirmando estereótipos e estigmas que prejudicam, em larga escala, a afirmação 
de identidade racial (CARNEIRO, 2003), além de marcar a subalternidade racial e social 
como algo natural (ALMADA, 2012, p.28). A população branca representa o poder “social, 
econômico, intelectual e cultural do país” (VANDIJK, 2005, p. 134). Estando à margem 
desses poderes, a população negra raramente tem a oportunidade de ser responsável por 
representar a si mesma nestes espaços. O poder dessa identificação, portanto, fica nas 
mãos da maioria que detém essa estruturação, “pois esse poder depende da posição que 
se ocupa no sistema de relação que liga os grupos” (CUCHE, 1999, p. 185-186). A relação 
entre o poder, a diferença e a representação pode gerar, assim, o estereótipo, como nos 
traz Hall (1997), que salienta que essa relação pode gerar um “regime de representação” 
e um poder simbólico sobre certas práticas: ou seja, a liberdade para representar o outro. 
“Poder para marcar, atribuir e classificar” (HALL, 1997, p. 239) a partir de estereótipos 
imaginados ou que refletem aquilo que é percebido como real. Ele aponta que, além do 
que é representado visualmente, os significados implícitos daqueles estereótipos também 
fazem parte dessa representação. O estereótipo reduz, essencializa, naturaliza e marca a 
diferença (HALL, 1997, p. 258). Nas telenovelas, como salientam Araújo (2000) e Van Dijk 
(2005), temos os negros sendo representados a partir de seus estereótipos provenientes 
dos tempos da escravidão no país, tidos como serventes ou inferiores; a cultura negra 
sendo representada como folclore e relacionada a festividades como o Carnaval; negros 
sendo associados à pobreza, ignorância e outras questões negativas à sua imagem; e, 
ainda, como acrescento a partir de Hall (1997), trazido à imagem do outro estereotipado: 
quando trazido para a classe média, corre-se o risco de mostrar um ator negro 
representando um papel tipicamente ligado ao mundo cultural do branco. Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho, ainda em caráter inicial, é iniciar uma investigação, a partir do 
aporte da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) e do Sistema 
de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) das falas designadas a atores negros e atores 

1 Mestranda em Linguística Aplicada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
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pesquisa MiDiTeS (Mídia, Discurso, Tecnologia e Sociedade). E-mail: izadora.pimenta@gmail.com
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brancos em telenovelas para identificar seu poder de ação na história, considerando os 
processos verbais utilizados por estes, bem como as avaliações que são feitas por estes 
personagens influenciam diretamente na trama.

PALAVRAS-CHAVE: RACiSmo no BRASiL; TELEnoVELAS; LinguíSTiCA SiSTêmiCo-FunCionAL.
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ARTE ENQUANTO FACILITADORA PARA UMA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA NO ÂMBITO MUNICIPAL

Sayne Maria Pereira Melo / Unicamp1 

Consolidadas nos âmbitos internacional, nacional, estadual e municipal, as políticas 
públicas relacionadas à educação ambiental tem suas práticas distanciadas das realidades 
que se propõem atingir, no sentido em que a partir de um estudo que analisou tais políticas 
num contexto municipal foi possível reconhecer que as intervenções pedagógicas 
relacionadas a essas mesmas políticas, mesmo estando de acordo com os objetivos 
propostos institucionalmente, não possibilitam uma reflexão sobre os diversos assuntos 
que envolvem interesses políticos existentes no âmbito das problemáticas ambientais. 
Num contexto em que a ciência deve buscar possibilidades de diminuição dos impactos 
causados tanto pelo desenvolvimento da sociedade, dita moderna, quanto pela própria 
ciência, a arte pode se apresentar enquanto um recurso para que as práticas pedagógicas 
de educação ambiental possam incorporar um possível caráter crítico. Desse modo – 
partindo do pressuposto da necessidade de uma educação ambiental que centre seu 
processo educativo para uma conscientização e comprometimento com a transformação 
da sociedade, identificando suas injustiças e desigualdades –, a arte pode ser utilizada em 
suas diversas manifestações enquanto uma das possíveis facilitadoras do processo de 
reflexão, problematização e busca por compreensão para que as atuações sejam capazes 
de, efetivamente, transformar realidades sociais. Podendo, entre outras concepções, ser 
compreendida como uma tentativa de diminuir riscos e mediar conflitos, as políticas 
públicas podem integrar um olhar interdisciplinar que contribuam na compreensão da 
complexidade do real a partir da incorporação de temas transversais que auxiliem nesse 
desenvolver. Quanto a isso, a arte se apresenta enquanto um tema transversal para as 
políticas públicas, podendo criar possibilidades de fortalecimento da cidadania nos trajetos 
de formulação, implementação e avaliação dessas. Ainda sobre isso, esse trabalho propõe 
que curtas metragens, filmes, fotografias, pinturas, músicas, entre diversas formas de 
expressão e compartilhamento de sentimentos e dúvidas, possam ser usufruídas para que 
o pensar se mostre enquanto sentido existencial. Assim, com o intuito de utilizar a arte 
no desvelar da realidade no contexto das práticas pedagógicas desenvolvidas, objetiva-se, 
a partir das políticas públicas, no âmbito municipal, ir além do simples cumprimento de 
objetivos existentes nos planos, programas e projetos existentes, tornando possível que se 
coloque em prática uma educação ambiental crítica. 

PALAVRAS-CHAVE: PoLíTiCAS PúBLiCAS; EduCAção AmBiEnTAL CRíTiCA; ARTE; REFLExiVidAdE.

1 Graduanda em Administração Pública pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade 
Estadual de Campinas; membro do Grupo de Estudos Ciências, Ambientes e Interdisciplinaridades 
(CAI/CHS) e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP). E-mail: sm.sayne@
gmail.com  

115



116



2018

2

Programa de Pós-Gradução em Linguagens, Mídia e Arte

PUC CAMPINAS


