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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O V Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária é um evento 
nacional de natureza técnico-científica, organizado pelo Núcleo de 

Pesquisa em Comunicação Popular (NCP), que será realizado na 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), entre os dias 08, 09 e 10 de 

agosto de 2022. O evento pretende reunir pesquisadores, estudantes e 
comunicadores populares em suas diversas atividades, dentre elas, 

conferências, mesas redondas e grupos de trabalho. 

O simpósio terá como tema central “Os desafios da Comunicação 
Popular e Comunitária em tempos de resistência e de defesa de uma 

democracia popular”. A partir desta temática, pretendemos 
oportunizar um espaço privilegiado para a socialização de pesquisas e 
estudos, de experiências e de discussão sobre temáticas relacionadas 

às questões de comunicação popular, comunicação comunitária, 
comunicação alternativa, comunicação das classes subalternas, 

comunicação contra-hegemônica, debatendo o papel estratégico da 
Comunicação Popular e Comunitária na conjuntura nacional e 

internacional, bem como fomentando redes de articulação de ativistas 
sociais produtores de comunicação contra-hegemônica na perspectiva 

de fortalecimento de suas organizações. 

Desejamos um excelente evento e agradecemos a sua presença e 
participação  

 

 
A comissão organizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

 
 

08/08/2022 - segunda-feira 

 

14h00 – Início do credenciamento 

17h00 – Atividades Culturais 

18h30 – Abertura Oficial  

19h30 – Conferência de Abertura 

Tema: “Por uma comunicação contra-hegemônica em tempos de resistência contra o autoritarismo” 

- Beto Almeida - jornalista e membro da Junta Diretiva da Telesur 

 

 

09/08/2022 - terça-feira 

 

09h00 – Mesa Redonda: “A luta feminista por meio da comunicação popular” 

- Karina Janz Woitowicz - docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

- Joana Suarez - jornalista e gerente de jornalismo da Revista AzMina 

14h00 – Grupos de Trabalho 

18h00 – Intervalo 

19h30 – Mesa Redonda: As frentes de luta da Comunicação Popular e Comunitária 

- Cláudia Santiago - jornalista e coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) 

- Cicilia Maria Krohling Peruzzo - docente e coordenadora do Núcleo de Estudos COMUNI 

 

 

10/08/2022 - quarta-feira 

 

08h30 – Atividades culturais e formativas 

- Roda de conversa com Joana Suarez (AzMina): Os desafios do jornalismo independente 

10h00 – Lançamento do documentário: “Este é o nosso Tekoha - Memória e resistência Ñande Kera no 

Oeste do Paraná” 

- Rodrigo Luís - Ava Guarani; estudante de Medicina na UEL 

14h00 – Solenidade oficial de adesão do NCP à Teia de Comunicação Popular do Brasil 

18h30 – Conferência de encerramento 

Tema: “O papel da comunicação na construção de uma hegemonia popular” 

- Pablo Nabarrete Bastos - docente da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Todas as atividades (exceto os grupos de trabalho) vão acontecer na sala Waldyr Gutierrez Fortes (sala 683 - CECA) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS DE TRABALHO 
 
 

09/08/2022 - 14h00 às 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSÃO 1 - sala 684 
 

Coordenadora de Sessão: Claudiana Tavares da Silva Sgorlon 
Monitoria: Renata de Paula Rabelo e Silva 

 
 

Título: DUAS DÉCADAS DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA DA UEL 
Autoria: Rozinaldo Antonio Miani 

 
Título: CONTRIBUIÇÕES DA COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

SENTIMENTO DE PERTENÇA AO TERRITÓRIO 
Autoria: Maria Carolina Gonçalves Luiz / Rozinaldo Antonio Miani 

 
Título: A MULHER E O MUNDO DO TRABALHO: AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS CHARGES DO JORNAL 

TRIBUNA METALÚRGICA NA DÉCADA DE 1990 
Autoria: Pamella Cristina Basseti de Souza / Rozinaldo Antonio Miani 

 
Título: SINDICATO NO INSTAGRAM: OBSERVAÇÕES SOBRE O ATIVISMO DO @SINDMETALABC 

Autoria: Ana Martinez Soranso / Pamella Cristina Basseti de Souza 
 
Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE OFICINAS DE COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA COM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ALTA VULNERABILIDADE EM LONDRINA 
Autoria: Murilo André Pessoa Batista 

 
Título: COMUNICAÇÃO COMO UM DIREITO HUMANO: COMPETÊNCIA DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

Autoria: Patrícia Soares Alves da Silva 
 
Título: SERVIÇO SOCIAL E COMUNICAÇÃO: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL E NECESSÁRIA 

Autoria: Claudiana Tavares da Silva Sgorlon / Eduardo Luis Couto / Maria Clara 
Cristovão Radi / Suelen Camila da Rocha Rabelo 

 
Título: SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E COMUNICAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DE ASSISTENTES SOCIAIS  

Autoria: Mabel Mascarenhas Torres / Claudiana Tavares da Silva Sgorlon / Rafaela 
Carolina Vasconcelos dos Anjos / Iasmin Lorena Rodrigues Benaglia 

 

 
 
 
 
 
 



SESSÃO 2 - sala 685 
 

Coordenador de Sessão: Reginaldo Moreira 
Monitoria: Laura Andrade Crepaldi 

 
 

Título: A TIPOLOGIA DOS TRÊS CORPOS: UMA ANÁLISE DE CORPOS INDÍGENAS EM LUTA NO INSTAGRAM DA 

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 
Autoria: Dominique Xavier Vessoni / Mônica Panis Kaseker 

 
Título: DISRUPTURAS DISCURSIVAS: A COMUNICAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA E A ARTE COMO POLÍTICAS DE 

APARIÇÃO DE VIDAS QUE IMPORTAM   
Autoria: Reginaldo Moreira 

 
Título: FEMINISMOS SUBALTERNOS E A COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA: AS DISPUTAS MARCADAS PELOS 

INFORMATIVOS CHANACOMCHANA E NZINGA 
Autoria: Danyela Barros Santos Martins de Queiroz 

 
Título: COMUNICAÇÃO E FEMINISMO NO BRASIL 

Autoria: Talyta Elen Ferreira Teodoro / Karime Peres Vilela 
 
Título: O PODCAST E A COMUNICAÇÃO FEMINISTA 

Autoria: Rafaela Martins de Souza / Karime Peres Vilela 
 
Título: A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO CHAVE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA SEXUALIDADE EM CUBA: SOBRE 

A PROPOSTA DE TRABALHO DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DO PODER POPULAR NO MARCO DO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL-COMUNITÁRIO 
Autoria: Nayara André Damião 

 
Título: JORNALISMO CIDADÃO/POPULAR: UMA PRÁXIS DECOLONIAL E CONTRA-HEGEMÔNICA DA 

COMUNICAÇÃO 
Autoria: Marcolino Alexandre Sitoe 

 
Título: PARTICIPAÇÃO, ENGAJAMENTO E ECONOMIA POLÍTICA: BREVE OLHAR SOBRE AS PLATAFORMAS 

SEKELEKANI, OLHO DO CIDADÃO/TXEKA E REPÓRTER CIDADÃO 
Autoria: Marcolino Alexandre Sitoe 
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Título: ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO E TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA: APROXIMAÇÕES 
Autoria: Manoel Dourado Bastos  

 
Título: ECONOMIA FEMINISTA E TECNOLOGIAS: O PATRIARCADO COMO BASE DO SISTEMA CAPITALISTA 

Autoria: Gabriela Fernandes Silva 
 
Título: SUBSUNÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL E SUBEMPREGO GLOBAL: UMA ANÁLISE DAS 

TRANSFORMAÇÕES NA DIVISÃO DO TRABALHO A PARTIR DA EPC 
Autoria: Guilherme Bernardi 

 
Título: O MUNDO DO TRABALHO NAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO DE LONDRINA: AUTOMAÇÃO E 

SUBSUNÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL 
Autoria: Rodolfo Rorato Londero  

 
Título: REVISTA NOVA ESCOLA: O APARELHO PRIVADO DE HEGEMONIA LEMANN PARA DISSEMINAÇÃO DO 

CONSENSO DA EDUCAÇÃO EMPRESARIAL 
Autoria: Adriana Medeiros Farias 

 
Título: UMA PERSPECTIVA DO GOLPE DE 2016: O QUE CONTA O JORNAL DE DEBATE LE MONDE 

DIPLOMATIQUE BRASIL 
Autoria: Laisa Caroline de Oliveira 

 
Título: O CONCEITO DE “MÍDIA ALTERNATIVA” E AS NOVAS DIREITAS NO BRASIL: ESTUDO SOBRE O CANAL 

BRASIL PARALELO 
Autoria: Matheus Santiago Gonçalves 

 
Título: COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA ENQUANTO ALTERNATIVA DE COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL 

Autoria: Carlos Alberto Silva Xavier 
 
Título: DEMOCRACIA AMEAÇADA, DESAFIOS PARA O JORNALISMO NO CONTEXTO DA CIBERCENSURA 

Autoria: Anderson Luan Santana Siqueira 
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DUAS DÉCADAS DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: A EXPERIÊNCIA DO  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA DA UEL 
 
AUTORIA: 
Rozinaldo Antonio Miani 1 

 
 
O ano de 2022 marca a comemoração de duas décadas da existência do Curso de Especialização em 

Comunicação Popular e Comunitária (CPC) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Desde a abertura 
de sua primeira turma em agosto de 2002, o referido curso já contabilizou ao todo a oferta de 16 edições 
com a conclusão de 175 monografias. O curso teve oferta anual ininterrupta até o ano de 2017; desde 
então passou a alternar a oferta com outro curso de especialização (Comunicação e Cultura Política), além 
de ter ficado suspenso durante o período da pandemia de covid-19. 

Fundamentado nos pressupostos da interdisciplinaridade e contando com a participação de 
estudantes originários de quase todas as grandes áreas do conhecimento, o Curso de Especialização em 
Comunicação Popular e Comunitária contribuiu decisivamente para consolidar um lugar de destaque às 
pesquisas vinculadas à comunicação de natureza contra-hegemônica. Dentre as principais áreas de 
formação inicial dos estudantes concluintes do curso, destacamos o Jornalismo e o Serviço Social que, 
juntos, representam mais da metade de todos os especialistas formados pelo curso. 

Em relação às temáticas abordadas nas monografias defendidas, destaque para o tema da mídia-
educação e também para pesquisas voltadas para a análise de experiências comunicativas “tradicionais” 
como rádios comunitárias, rádios educativas, jornalismo comunitário e comunicação de sindicatos ou de 
movimentos sociais em geral. Por outro lado, o curso de Especialização em Comunicação Popular e 
Comunitária também possibilitou o exercício prático e/ou reflexivo de várias temáticas pouco 
convencionais nos estudos no campo da Comunicação. 

De modo geral, com este estudo, pretendemos apresentar uma sistematização geral da produção de 
conhecimento derivado dos vinte anos de existência do Curso de Especialização em Comunicação Popular 
e Comunitária da Universidade Estadual de Londrina (2002-2022) e promover uma reflexão sobre a sua 
efetiva contribuição ao campo da Comunicação e, particularmente, à consolidação da especificidade da 
Comunicação Popular e Comunitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Graduado em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo - e História. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Doutor em 
História pela Unesp/Campus Assis. Pós-doutorado pela ECA/USP (Fundação Araucária). Professor do Departamento de Comunicação da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR). Coordenador do Programa de Mestrado em Comunicação da UEL (PPGCom/UEL). Coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular (NCP/CNPq). E-mail: rmiani@uel.br 
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CONTRIBUIÇÕES DA COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA 

PARA O RECONHECIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA AO TERRITÓRIO     
 
AUTORIA: 
Maria Carolina Gonçalves Luiz 1 
Rozinaldo Antonio Miani 2 

 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar as reflexões e contribuições decorrentes de uma 

experiência de Comunicação Popular e Comunitária - produzida no âmbito do Curso de Especialização em 
Comunicação Popular e Comunitária ofertado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) - e que 
resultou na produção da monografia intitulada “A história do bairro Barra Funda, Paraguaçu Paulista/SP: 
uma experiência de comunicação popular e comunitária intergeracional”. 

Com o propósito de contribuir para a construção da história e da memória do bairro Barra Funda, da 
cidade de Paraguaçu Paulista no estado de São Paulo, a partir dos seus próprios sujeitos, o projeto 
proporcionou o envolvimento de jovens e de idosos residentes na referida localidade, mobilizados em 
torno da produção de uma experiência comunicativa que resultou na produção coletiva do jornal 
comunitário “Comunidade Barra Funda”. 

A pesquisa - de natureza qualitativa - que subsidiou a realização da referida experiência foi 
fundamentada nos princípios da pesquisa-ação. Dentre os procedimentos metodológicos utilizados, 
destacamos a realização de revisão bibliográfica e a aplicação de questionários. 

Para a fundamentação teórica, a pesquisa contemplou reflexões sobre as concepções de espaço e de 
território construídas historicamente, bem como se apoiou em conceitos e abordagens derivadas da 
Geografia Crítica para enfrentar o desafio de pensar o território enquanto lócus de desenvolvimento das 
relações sociais sob a égide do capital, revelando fragilidades no processo de territorialização e de 
reconhecimento do sentimento de pertença dos indivíduos em relação ao local de moradia, 
principalmente, devido às relações de poder consolidadas. 

Na busca por promover a aproximação dos indivíduos ao território, a partir de práticas coletivas 
assentadas no universo cultural, foram utilizadas as contribuições particulares da Comunicação Popular e 
Comunitária e da Educação Popular enquanto possibilidades de enfrentamento ao discurso hegemônico 
propagado pelos grandes meios de comunicação e de afirmação da potencialidade educativa da 
Comunicação Popular e Comunitária.  

No contexto da pesquisa-ação foi produzido o jornal “Comunidade Barra Funda” e, a partir do 
processo de planejamento e de tomada de decisões por parte dos indivíduos envolvidos, ficou evidenciado 
que são inúmeros os desafios e as particularidades para a participação dos sujeitos no processo de 
construção de uma prática comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Especialista em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de 
Direitos pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e Comunicação Popular e Comunitária pela UEL. Assistente Social na Secretaria 
Municipal de Assistência Social do município de Cândido Mota/SP. E-mail: carolinna.gl@gmail.com 
2 

Graduado em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo - e História. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Doutor em 
História pela Unesp/Campus Assis. Pós-doutorado pela ECA/USP (Fundação Araucária). Professor do Departamento de Comunicação da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR). Coordenador do Programa de Mestrado em Comunicação da UEL (PPGCom/UEL). Coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular (NCP/CNPq). E-mail: rmiani@uel.br 
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A MULHER E O MUNDO DO TRABALHO: AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS 

CHARGES DO JORNAL TRIBUNA METALÚRGICA NA DÉCADA DE 1990     
 
AUTORIA: 
Pamella Cristina Basseti de Souza 1 
Rozinaldo Antonio Miani 2 

 
 
Esse resumo sintetiza a experiência e os resultados de uma pesquisa de mestrado que analisa as 

charges do jornal Tribuna Metalúrgica durante a década de 1990, que teve como objetivo verificar como a 
mulher foi representada nas charges do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista no referido período. A 
pesquisa foi dividida em duas etapas; a primeira foi a realização de levantamento teórico e bibliográfico e a 
segunda correspondeu à análise do material de charges propriamente dito. A segunda etapa do trabalho 
ainda se desdobrou em outras duas fases, uma de análise estatística do acervo de charges e outra de 
análise mais qualitativa da produção chárgica. 

O trabalho apresenta como direcionamento teórico as discussões marxistas sobre o conceito de 
trabalho e de sindicato, bem como os estudos sobre comunicação popular, comunicação sindical e charges 
sindicais desenvolvidos por Miani (2005). Para as análises de gênero e de gênero no sindicato estamos 
amparados pelas discussões teóricas propostas por Kergoat (2010), Izquierdo (1990), Saffioti (2013), Souza-
Lobo (2021), dentre outras autoras. 

A pesquisa aponta que as mulheres estão presentes em apenas 19% das charges produzidas no 
período, e são representadas, majoritariamente, como esposas e mães metalúrgicas, relegando a segundo 
plano a condição de trabalhadoras e de companheiras de luta. Em geral, as reflexões e as análises apontam 
que a presença da mulher nas charges e na comunicação sindical, bem como a participação feminina nos 
sindicatos, durante a década de 1990, se deu de forma secundária e desigual. Apesar dos esforços de 
inclusão das mulheres no contexto da comunicação sindical, observamos que os discursos destoam das 
práticas sindicais, principalmente, no que diz respeito à retratação das pautas femininas na produção 
chárgica e às discussões acerca de gênero no interior do movimento sindical. 
 
REFERÊNCIAS: 
IZQUIERDO, Maria José. Bases materiais do sistema sexo/gênero. São Paulo: SOF, 1990. [Mimeografado]. Disponível em: 
https://anossapropriasubstancia.wordpress.com/2016/12/21/bases-materiais-do-sistemas_exogenero%C2%B9/. Acesso em: 27 
out. 2021. 
KERGOAT, Danièle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Novos estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 86, p. 93-103, 
março 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002010000100005&lng=en& 
nrm=iso. Acesso em 08 fev. 2022. 
MIANI, Rozinaldo Antonio. As transformações no mundo do trabalho na década de 1990: o olhar atento da charge na imprensa 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista. Assis, SP: Unesp, 2005. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Ciências e 
Letras de Assis, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2005. 
SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo, Expressão Popular, 2013. 
SOUZA-LOBO, Elizabeth. A classe operária tem dois sexos: trabalho, gênero e dominação. 3 ed., São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo; Expressão Popular, 2021. 

 
 
 
 
 
1
 Relações públicas, jornalista e mestre em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: pamellabasseti@gmail.com 

2 
Graduado em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo - e História. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Doutor em 

História pela Unesp/Campus Assis. Pós-doutorado pela ECA/USP (Fundação Araucária). Professor do Departamento de Comunicação da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR). Coordenador do Programa de Mestrado em Comunicação da UEL (PPGCom/UEL). Coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular (NCP/CNPq). E-mail: rmiani@uel.br 



       Sessão 1       

 
SINDICATO NO INSTAGRAM: OBSERVAÇÕES SOBRE O ATIVISMO DO 

@SINDMETALABC     
 
AUTORIA: 
Ana Martinez Soranso 1 
Pamella Cristina Basseti de Souza 2 

 
 
O objetivo deste trabalho foi observar e monitorar a comunicação online do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC durante todo o mês de novembro de 2020. O foco do monitoramento foi o ativismo 
praticado através da rede social Instagram (https://www.instagram.com/) , para tal observação, foram 
consideradas ações online, relatos de ações off-line, conteúdos publicados, estratégias utilizadas para 
apresentar demandas e organizar a agenda de mobilizações e interações com seus públicos. No entanto, é 
necessário considerar que o espaço virtual e as redes sociais não estão livres de algum controle, ao 
contrário, estão submetidos à lógica das recomendações dos algoritmos. Fato é que tais “bolhas” criadas 
pelos algoritmos têm causado cada vez mais impacto no debate público e político. 

A escolha da rede social Instagram para monitoramento das estratégias de comunicação do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC deve-se ao fato do “boom” de usuários que este aplicativo teve e por sua rápida 
adaptação às renovações trazidas por outros aplicativos. Em 2020, quando este monitoramento foi 
realizado, o Instagram possuía cerca de 1 bilhão de usuários ativos por mês. No ano de 2022 a rede social 
Instagram atingiu 2 bilhões de usuários. 

No Brasil a rede social ganhou destaque, principalmente no período da pandemia, e já figura cerca de 
122 milhões de usuários, ficando atrás apenas do YouTube (138 mi) e do WhatsApp (165 mi). O sucesso é 
atribuído, principalmente, à sua capacidade de inovação e ao lançamento de novos recursos de 
interatividade e atividade na rede. 

O trabalho aqui apresentado tenta tratar do uso do Instagram pelos movimentos sociais, como uma 
maneira de visibilidade e de ativismo nas redes sociais, focando principalmente no seu uso por 
movimentos de trabalhadores e entidades sindicais. O uso de mensagens curtas, figuras e ilustrações 
sempre foi um recurso muito utilizado pelos sindicatos, principalmente, pelas entidades que representam 
categorias de trabalhadores com menos escolaridade e ou atividades mais operacionais. 

Nesse sentido, a análise do Instagram, uma rede cuja imagem assume um papel central, se torna 
relevante para uma categoria e entidade sindical que, acompanhando os avanços tecnológicos, migrou 
para as plataformas digitais, sem perder de vista a centralidade das artes, figuras e ilustrações como um 
marco e característica importante para sua comunicação e alcance do seu público, o operário metalúrgico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Jornalista e Mestre em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: ana.soranso@gmail.com 
2 

Relações públicas, jornalista e mestre em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: pamellabasseti@gmail.com 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE OFICINAS DE COMUNICAÇÃO POPULAR E 

COMUNITÁRIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ALTA VULNERABILIDADE 
EM LONDRINA 

 
AUTORIA: 
Murilo André Pessoa Batista 1 

 
 
O foco deste relato se dá a partir de uma experiência específica realizada em uma entidade 

londrinense que oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no ano de 2021 e 
2022. Esse serviço é ofertado pela assistência social, por isso se enquadra na socioeducação. As oficinas de 
comunicação popular e comunitária foram ofertadas para adolescentes de alta vulnerabilidade na cidade 
de Londrina. Adolescentes esses que optaram voluntariamente pela participação. O grupo tinha 25 
crianças e adolescentes, dos 11 aos 17 anos. 

As oficinas formativas de comunicação popular e comunitária são uma ferramenta de contribuição 
para a autonomia dos adolescentes. As oficinas têm como proposta a descentralização do saber, através da 
troca de conhecimento entre os sujeitos envolvidos, pensando empaticamente que todos são produtores 
de cultura. Essa troca de conhecimento entre os sujeitos possibilita a emancipação dos adolescentes a 
partir de uma leitura de mundo coletiva, que fortalece vínculos interpessoais e sociais, colocando-os como 
sujeitos participantes e contributivos da sociedade. 

A comunicação popular e comunitária se torna relevante para os processos educacionais não 
formais, nos quais, enquadra-se a socioeducação. Dentro da socioeducação a formação de sujeitos 
autônomos se faz necessária e a educomunicação é uma ferramenta que auxilia os adolescentes a rever 
sua leitura de mundo. A superação do senso comum por parte dos adolescentes é uma demanda urgente, 
principalmente no tocante a adolescentes em alta vulnerabilidade social. Essa superação pode determinar 
a quebra de paradigmas que são estigmatizados nesses adolescentes. 

As oficinas devem compilar o conhecimento interdisciplinar e multifacetado resultando em produtos 
de comunicação não hegemônicos e afetivos. As oficinas produziram materiais de comunicação diversos 
com cunho social, popular e educacional e é norteado por uma abordagem humanizada, envolvendo 
processos tecnológicos e de comunicação. Foi produzido jornais murais, panfletos, releases e outros 
materiais de comunicação. 
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Este artigo tem por objetivo refletir sobre a relação entre o direito à comunicação do público 

migrante atendido no serviço de proteção e atendimento integral à família na unidade Cras Norte B da 
Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Londrina e a competência da comunicação 
pública no cotidiano da prática profissional. Tendo por referência a atuação do/a assistente social como 
profissional que deve contribuir para a superação dos limites de diferenças culturais e sociais na 
perspectiva da garantia dos direitos sociais como sendo estes um direito humano. Apontando o direito à 
comunicação como forma de efetivação da democracia, da ética e da própria política e, destacando a 
engrenagem relacional dos direitos sociais, com os direitos humanos e a liberdade como condição dos 
sujeitos em sociedade. 

O reconhecimento da comunicação como um direito humano vem ganhando importância e se 
estabelecendo nas últimas décadas em especial a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
colocando a comunicação no lugar de um instrumento para acesso a outros direitos e a informações, assim 
como instrumento de direito à transmissão de informações. Indicando a garantia dos direitos sociais como 
modo de dirimir os efeitos colaterais do sistema capitalista sob a ótica de assegurar aos sujeitos, sejam 
estes, migrantes, refugiados, apátridas ou nacionais a efetiva dignidade da pessoa humana. 

Sustentados sob um referencial teórico no qual a comunicação é um campo de diálogo e de 
intervenção social cujo campo de atuação se concretiza em espaço para desenvolvimento social e da 
cidadania. Por meio do relato de experiências profissionais com reflexão mediada por respectivo aparato 
teórico de influência em Paulo Freire, Venício Lima e outros autores reconhecidos na comunicação, se 
pretende referenciar os princípios da comunicação pública na atualidade tendo a comunicação como um 
direito humano e uma atribuição técnica do/a assistente social no exercício profissional. 
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No presente resumo apresenta-se de forma aproximativa resultados parciais do projeto de pesquisa 

em andamento, desenvolvido por docentes e alunos/as dos cursos de Serviço Social da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Federal de Integração 
Latino Americana (UNILA). A pesquisa teve início no primeiro semestre de 2021, sob o título “Serviço Social 
e Comunicação: a linguagem como elemento essencial para o trabalho do/a assistente social”. 

Ao defender a comunicação como espaço de socialização entre os homens, compreende-se que esta 
é fundamental para a evolução da sociedade, para o estabelecimento das relações sociais e da construção 
de códigos comunicacionais. Contudo, não se pode deixar de analisar que a comunicação também expressa 
uma escala de valores que orienta desejos, a linguagem, o pensamento, a cultura, etc., que tanto pode ser 
utilizada para processos comunicacionais progressivos, como seu contrário. 

Nesse sentido, o referido projeto de pesquisa busca analisar as expressões da linguagem utilizadas 
pelos/as assistentes sociais no cotidiano do trabalho profissional, a partir da exploração de conteúdo 
expresso nos documentos, post, e demais estratégias de comunicação produzida pelo conjunto Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), com foco nas 
publicações que tratam do trabalho do/a assistente social. O objetivo é identificar o direcionamento do 
conteúdo e a linguagem expressa nos referidos documentos, destacando o “propósito de opor-se às 
injustiças sociais e garantir o [acesso aos] direitos (SGORLON, 2021, p. 66). 

Assim, o CFESS responde aos interesses e necessidades apresentadas pela categoria, contribuindo 
para a construção do discurso da profissão, alicerçado na direção social expressa no projeto ético político. 
A comunicação contribui no sentido de socializar e dar publicidade às informações sobre o Serviço Social, 
com vistas a qualificar o exercício profissional. Assim, a pesquisa documental captará a lógica e a estrutura 
do discurso, indicando se há um direcionamento que se coloca na defesa das lutas gerais da classe 
trabalhadora, na defesa da direção social e política expressa no projeto ético-político da profissão, bem 
como no suporte à tomada de decisão dos/as assistentes sociais mediante os objetivos institucionais e os 
objetivos da própria profissão. 
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Este resumo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Serviço Social e Comunicação: a linguagem 

como essencial para a realização do trabalho do/a assistente social”. A pesquisa tem como objetivo analisar as 
expressões da linguagem utilizada pelos/as assistentes sociais no cotidiano do trabalho do/a assistente social. A 
linguagem perpassa todas as dimensões da vida humana, dando sentido a percepções de mundo, valores, 
hábitos e costumes, uma vez que possibilita transmitir conhecimentos que podem desencadear o 
desenvolvimento societário e a interação entre diferentes públicos. 

Para Marx (1993, p. 43), “a linguagem nasce como a consciência, da carência, da necessidade de 
intercâmbio com outros homens”, portanto, expressa a consciência dos homens que vivem em um 
determinado tempo histórico, além de ser reconhecida como instrumento para transmitir ideias e experiências 
concretas. Bakhtin (2014) sinaliza que os estudos sobre a linguagem abrangem variados aspectos da vida social, 
situando os sujeitos e as relações sociais constitutivas da realidade social. Para Iamamoto (2015) a linguagem é 
um instrumento de trabalho do assistente social. 

Em sua atuação cotidiana, os profissionais são chamados a elaborar respostas interventivas que atendam 
às necessidades decorrentes dos fenômenos sociais, consequência da desigualdade que marca a sociedade do 
capital. É exigido que o profissional tenha conhecimento do contexto social, da relação desigual entre as classes 
sociais, e das requisições e demandas que se apresentam no cotidiano. O profissional tem a capacidade de 
analisar e traduzir em uma linguagem palatável essas complexas relações, de modo a ser compreendida pelos 
sujeitos envolvidos no trabalho. Assim, a linguagem é um instrumento de trabalho para os/as assistentes sociais 
e seu uso de forma clara e objetiva qualifica seus saberes e pode ser essencial para o reconhecimento do 
trabalho realizado. 

A análise dos documentos publicados pelo CFESS durante a pandemia demonstra que a linguagem 
elaborada pela referida instância organizativa se coloca na perspectiva da construção de um discurso que 
imprime a imagem da profissão, associada a defesa das lutas e do projeto societário da classe trabalhadora; a 
defesa das instâncias democráticas, dos direitos humanos e sociais; o reconhecimento do trabalho de 
assistentes sociais associado ao planejamento e execução de ações interventivas, a análise da vida social e a 
investigação com vistas a produção do conhecimento. 
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O artigo propõe uma reflexão, a partir de imagens coletadas no Instagram da APIB - Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil, sobre os corpos indígenas em luta contra a opressão, na tipologia dos três 
corpos apresentada por Santos (2019): o corpo moribundo, aquele que continua a lutar em outros corpos 
vivos através da memória, o corpo sofredor, pelo qual se entende e expõe os agentes causadores do 
sofrimento, e o corpo jubiloso pelo qual se exprime a força vital dos grupos oprimidos. Tal análise parte da 
perspectiva da comunicação corporalizada, em que o corpo é entendido como principal agenciador dos 
campos simbólicos e fio condutor entre consciência e ação (LE BRETON, 1995). 

A pesquisa tem como objetivo apresentar o corpo como um enunciado que se soma às lutas contra a 
opressão e identificar de que forma a exposição do luto, sofrimento e júbilo se convertem em sentimentos 
mobilizadores que angariam a solidariedade nas redes por meio das imagens publicadas pela APIB. O 
trabalho também pretende aprofundar o entendimento sobre a dissidência histórica do corpo indígena e 
da sua profunda associação ao território. 

O estudo consiste no levantamento de postagens coletados no perfil da APIB na plataforma 
Instagram, bem como, de referências bibliográficas sobre os agenciamentos entre o corpo, comunicação e 
resistência, para posteriormente, analisar como tais enunciados se inserem na tipologia dos três corpos. 

Os três corpos foram identificados no perfil da APIB em um levantamento realizado no período de 10 
de Fevereiro a 30 Junho de 2022. Nos estudos de Le Breton (1995) identificou-se a indissociabilidade entre 
corpo e território nos modos de vida indígena e de Cruz Hernandez (2017) a própria noção de corpo-
território nas subjetividades e cosmologias indígenas. É importante ressaltar que a noção de corpo-
território também foi identificada em legendas de postagens APIB. 

Com o levantamento realizado no perfil da APIB e argumentos aqui apresentados, concluímos que o 
“corpo sofredor”, que, segundo Santos (2020) é o fundamento organizacional das lutas, é o mais presente 
no referido perfil, visto que a grande maioria dos posts são denúncias sobre a atuação de mineradores e 
fazendeiros nos territórios indígenas, que abrem feridas em seu corpo-território: “A nossa luta é, 
principalmente, para não desmatar, porque quando a gente desmata [...] não são somente nossas árvores 
sagradas. Mas principalmente, é nosso corpo que é cortado também.” (XAKRIABÁ, 2022, p.23). 
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DISRUPTURAS DISCURSIVAS: A COMUNICAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA 
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A disruptura discursiva dos LGBTIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Intersexuais, Trangêneres, Travestis, 

Transexuais, Assexuais) e Queers, é uma necessidade na política de aparições preconizada por Judith 
Butler, na construção de narrativas contra-hegemônicas, que se oponham ao mundo constituído pelo 
império heterossexual, capitalista, neoliberal e necropolítico. 

A construção de novas possibilidades de aparição, protagonizades por corpes subalternizades, traz 
para as cenas dos jogos políticos, novas possibilidades de outros mundos, em que todas as vidas valham, 
em que todes os corpes importem e sejam vidas vivíveis. Os processos comunicacionais e artísticos 
produzidos por e para as próprias pessoas LGBTIA+ e Queers, amplia a diversidade de narrativas 
constitutivas de outros modos de (re)existência dos corpes que vivem nas trincheiras, proporcionam 
disputas narrativas fundamentais para subversões das lógicas das valorações de quais vidas importam. 

A comunicação popular, comunitária, midiativista, midialivrista, democrática e participativa, tensiona 
o cis-tema e produz efeitos disruptivos, em que essas vidas possam proclamar suas existências, a partir do 
que vivenciam em suas próprias peles. Para isso, a pesquisa busca em Judith Butler, Paul B. Preciado, 
James Green, Glória Azaldúa, Javier Saez e Sejo Carrascosa, referenciais para outras discursividades em 
sexualidade, gênero; a arte queer do fracasso, de Jack Halberstam; transversalizados com conceitos da 
comunicação alternativa encontrados em Cecília Peruzzo, Ivana Bentes e Rozinaldo Miani; a partir da 
proposta metodológica da Cartografia Sentimental, de Sueli Rolnik. 

Para interpretação da pesquisa, utilizamos de algumas propostas comunicacionais e artísticas 
produzidas pela atriz, cantora e multiartista, Linn da Quebrada; além de produções realizadas por travestis 
e mulheres transexuais, da cidade de Londrina/PR, que desenvolveram programas rádio, documentários no 
audiovisual e nas artes cênicas. 
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A partir do entendimento que a representação de identidades de gênero por parte dos meios de 

comunicação é vinculada a uma construção de estruturas e significados, e que os meios estão implicados 
na definição da realidade e na construção de representações das mulheres e de outras identidades de 
gênero e sexualidade; podemos demarcar a importância da mídia na construção do que significa ser 
mulher, entre outros modos de ser, num contexto histórico específico. 

Dentro do período da década de 80 do século passado, tivemos no Brasil um significativo número de 
experiências comunicacionais de coletivos feministas, entre elas os Informativos Chanacomchana (1981-
1987) e Nzinga (1985-1989), que demarcaram a presença dos feminismos lésbico e negro, ampliando, 
portanto, a diversidade de narrativas até então encontradas a respeito de mulheres e possibilitando o 
olhar para outros modos de existência e produção de vida. 

Esse artigo tem como objetivo analisar de que forma as comunicações alternativas elaboradas por 
mulheres lésbicas e do movimento negro que participaram desses jornais constituíram um espaço de 
disputa dentro do próprio movimento feminista, indicando assim a potencialidade de autorrepresentação 
dos chamados feminismos subalternos. 

Metodologia: Com respaldo metodológico na análise documental e na revisão bibliográfica, 
identificamos as principais características das escritas desses coletivos e analisamos seus impactos através 
de uma perspectiva interseccional e decolonial. 

Conclusões: A apropriação da palavra escrita por parte de grupos subalternizados trata-se de uma 
questão fundamental no processo de combate à invisibilidade de suas existências, possibilitando o direito 
de autonomeação, autodefinição, novos olhares e lugares de fala, enfim, a ocupação de um lugar de poder. 
Assim, os feminismos que estavam à margem, composto por mulheres pobres /negras/lésbicas foram se 
constituindo e demarcando com suas escritas um espaço de resistência e de disputa aos discursos 
hegemônicos. 
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COMUNICAÇÃO E FEMINISMO NO BRASIL 
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Partindo da premissa do feminismo brasileiro da última década, dos avanços que tivemos, os 

elementos utilizados para a difusão do feminismo, os conceitos formulados, a intenção é discutir a 
comunicação e o feminismo. Assim, o referido trabalho busca responder os motivos pelos quais a 
comunicação tem ocupado cada vez mais espaço nos movimentos feministas. De acordo com Ballestrin 
(2013, p.105), esse giro comunicacional é um ato de resistência à colonialidade que nos foi imposta. 

Constata-se que a comunicação não é neutra, uma vez que a mídia tradicional é articulada por uma 
estrutura de dominação e constitui-se historicamente como um meio que reforça estereótipos ligados à 
mulher. Entende que a comunicação popular tem a capacidade de mudança social quando possibilita o 
fazer diferente do que vinha sendo feito. Entretanto, junto à Holanda (2019), analisamos que a quarta 
onda do feminismo proporciona um debate acerca dos processos coloniais, que direcionaram o movimento 
feminista latino-americano, e a necessidade de um movimento que seja representativo e plural. 

Contudo, é preciso argumentos históricos, que demonstrem que as mulheres negras e indígenas não 
encontravam a abertura para o debate étnico-racial dentro do movimento feminista, para tanto é utilizada 
a abordagem de Lélia Gonzalez (2020), que aponta as barreiras encontradas por essas mulheres e as 
possibilidades de uma nova abordagem. Com a pesquisa é possível visualizar a necessidade de evidenciar a 
luta e resistência das mulheres brasileiras, a urgência de ter uma comunicação que dialogue com as 
demandas dos movimentos sociais, e rompa com o imperialismo que perpetua um sistema de dominação, 
tanto nas lutas quanto nos saberes e fazeres. 

Vale ressaltar que as autoras do trabalho trazem um olhar do ativismo político, da atuação e 
presença nos movimentos sociais. Muitas das afirmações estão interligadas com as vivências, lutas e 
experiências adquiridas nesse processo político. 

Com a criação desse trabalho, foi possível visualizar a importância da perspectiva da comunicação 
popular e comunitária dentro do movimento feminista brasileiro, que a mais de um século vinha 
perpetuando um modelo eurocêntrico de luta e emancipação, quando na América Latina vivemos uma 
diversidade de saberes e fazeres que esse modelo não considerava, principalmente dentro das questões 
étnico-raciais. 
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O PODCAST E A COMUNICAÇÃO FEMINISTA 
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O presente artigo tem por objetivo caracterizar o podcast como uma ferramenta adequada e possível 

à expressão de uma comunicação feminista a partir da junção do método da crítica da Economia Política da 
Comunicação com o diagnóstico das práticas da Comunicação Popular e Comunitária. 

Fazemos um breve histórico do desenvolvimento do podcast como ferramenta dentro da Internet 
dando foco nas suas características que permitem acesso e convergência e situando-o como um dispositivo 
adequado para uma comunicação contra hegemônica. 

A seguir, propomos um exercício de abstração para a compreensão dos processos comunicacionais 
em sua totalidade e correlacionando-os com a forma-comunicação da Indústria Cultural e os elementos 
que fazem dela uma forma patriarcal dentro das estruturas impostas pelo sistema capitalista. Seguiremos 
explicando conceitualmente o “patriarcado de mídia”. 

Por fim, trazemos a contribuição das práticas em Comunicação Popular e Comunitária e de seus 
princípios como potenciais recursos a serem experimentados na busca de uma comunicação 
verdadeiramente feminista e emancipada. 

O presente trabalho examinou as características peculiares que oferecem ao podcast um potencial 
de mídia que permite uma construção comunitária para as pautas de gênero. Seus aspectos de 
convergência e acesso livre fazem com que essa ferramenta possa ser disseminada em inúmeros 
dispositivos e editada por pessoas que não necessariamente possuem conhecimento especializado na 
área. Com isso é possível uma construção comunitária que pressuponha participação, escuta atenta, troca 
de experiências e controle não apenas daqueles que produzem, mas, também, daqueles para quem é 
produzido tal material. 

Defendemos que uma comunicação verdadeiramente feminista necessita desvincular-se das amarras 
do valor (masculino) e da lógica da mercadoria. Somente com a consciência crítica sobre os limites 
impostos pela Internet e pela forma-comunicação dentro do sistema capitalista é que poderemos exercitar 
formas alternativas de comunicação que pressuponham aprendizado, escuta, troca, conexão. Mesmo que 
essas formas ainda se encontrem restritas ou ainda não possam ser executadas em plenitude (por 
questões econômicas de financiamento e sustentabilidade, ou por opressões ideológicas, políticas e de 
censura), o importante é o despertar para uma maior consciência. 
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO CHAVE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA SEXUALIDADE 

EM CUBA: SOBRE A PROPOSTA DE TRABALHO DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DO 
PODER POPULAR NO MARCO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL-COMUNITÁRIO     
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Cuba passou por um processo revolucionário, cujo triunfo aconteceu em 1959, e trouxe consigo uma 

nova concepção de participação popular e estruturação de políticas públicas, principalmente nas áreas da 
educação, saúde e habitação, universais e gratuitas a toda a população. 

A Federação de Mulheres Cubanas (FMC), organização de massas que reuniu e articulou as mulheres 
cubanas nas transformações sociais iniciadas, já identificava e apontava a necessidade de educação sexual 
desde então, reconhecendo nisso um dos entraves para a apropriação das mulheres a outros papeis na 
sociedade ademais do doméstico-familiar. É da FMC que surge o primeiro grupo de trabalho com propósito 
de pensar a educação sexual, que desdobrou posteriormente no CENESEX (Centro Nacional de Educação 
Sexual). 

Em 2015, dirigentes do CENESEX propuseram um sistema de trabalho às assembleias municipais do 
poder popular para a gestão da educação integral da sexualidade (EIS) no marco do desenvolvimento local-
comunitário. Considerando o tema transversal, a proposta contém oito etapas, cada uma com objetivos e 
“produtos”, envolvendo os atores necessários e a metodologia sugerida. 

Em primeiro lugar, sugerem sensibilizar os dirigentes governamentais acerca da importância da EIS 
para o desenvolvimento local-comunitário. A segunda etapa consiste na organização de espaços 
formativos acerca da EIS. Em seguida, um pré-diagnóstico participativo do local, observando a EIS no 
desenvolvimento local-comunitário, com base em indicadores do Programa Nacional de Educação e Saúde 
Sexual. Em quarto, a análise desses resultados na caracterização do município, por meio de grupos de 
reflexão. A quinta etapa envolve a incorporação da EIS na proposta de estratégia de desenvolvimento 
local-comunitário, resultando em um programa municipal de educação e saúde sexual. Após isso, indicam 
a análise e aprovação desse programa, seguidas de uma avaliação dele, incluindo a apropriação coletiva 
dos resultados, a melhoria dos procedimentos, etc. Por fim, sugerem a sistematização não só do plano, 
mas do processo que levou a ele e as experiências a partir da proposta.  
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JORNALISMO CIDADÃO/POPULAR: UMA PRÁXIS DECOLONIAL 

E CONTRA-HEGEMÔNICA DA COMUNICAÇÃO 
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Por longos anos, pensamentos e teorias eurocêntricas tomaram o domínio do mundo e de todas as 

atividades em voga, tendo-se destacado como grandes modelos que governariam todos os pontos de 
reflexão e práticas. A comunicação não foi exceção a essa dominação e modus fazendi. Porém, esse 
comportamento colonialista não fez que durar certo tempo. Moçambique não ficou de trás. Enquanto as 
mídias tradicionais foram tomadas pelas elites políticas, falta de fundo e de infraestruturas torna a 
atividade jornalística elitista e urbanista 1 e deixando para trás eventos e informações referentes ao 
cotidiano das comunidades locais. 

Em Moçambique, durante os processos eleitorais, votos são adulterados, boletins rasurados, urnas 
desviadas e resultados divulgados meses depois e sem credibilidade, gerando conflitos pós-eleitorais. 

Do cenário acima descrito questionamentos como de que forma a prática do jornalismo cidadão 
constitui uma práxis decolonial nos processos eleitorais em Moçambique. E, do estudo feito, constatamos 
que em 2013 movimentos sociais cidadãos, sem fins lucrativos se mobilizaram e conceberam, no 
Facebook, plataformas de participação cidadã de vigilância ao voto, denominado “Olho do Cidadão” 2 - 
TXEKA-LÀ 3 (vigie). A esta plataforma se associou também “Cidadão Repórter” 4 do Jornal @Verdade, 
movimento pela cidadania 5, sala da paz 6, sekelekani 7, etc. 

Nestas plataformas, além do livre acesso ao espaço público, as comunidades locais criam suas 
pautas, dão relevância ao cotidiano que lhes interessa reportar, fazem denúncias das irregularidades, 
discutem assuntos de interesse local e de possibilidades de mudança de comportamento por parte das 
elites políticas. É notável também que do processo de transferência de tecnologias, estas plataformas não 
dispõem de autonomia de conceção [sic], podendo de alguma forma ser coagidas a veiculação de 
ideologias ainda europeístas. Mas reportagens amadoras, com recurso a telefones, relatam anomalias, 
postam e partilham diretamente nos “conglomerados” do cyberespaço. 
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PARTICIPAÇÃO, ENGAJAMENTO E ECONOMIA POLÍTICA: BREVE OLHAR SOBRE 
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Com o objetivo de compreender as apostas da participação, engajamento e a manifestação do 

capitalismo cognitiva, na asserção de Malini e Antoun (2013), dos movimentos sociais que apostam na 
midiatização do cotidiano das comunidades locais, movidos por interesses coletivos de luta, denúncia e 
vigilância das (in)ações do governo, permitem atos de jornalismo cidadão e amadora através da 
apropriação das NTIC, produção de relatos/informações a partir de diferentes eventos relegados para fora 
das pautas das grandes mídias, mas que conduzem à participação e ao engajamento das mesmas 
comunidades, foram selecionadas as plataformas socio-ativistas de engajamento como SEKELEKANI, OLHO 
DO CIDADÃO/TXEKA E REPÓRTER CIDADÃO que, por métodos de revisão bibliográfica e análise de 
conteúdo constatamos que estas plataformas apresentam os mesmos membros fundadores, exceto o 
repórter cidadão. 

Ora, isso não vale para os aproximar em relação ao modus operandi, pois SEKELEKANI opera somente 
com profissionais de jornalismo e comunicação - midialivrismo de massa e adota estratégias de uma 
economia política baseada em financiamentos externos de ONGs e parceiros. O repórter cidadão que, 
acoplado ao Jornal @verdade, também feito por profissionais e com pauta Agenda Setting, suas ações de 
denúncia das atrocidades políticas e das elites políticas são reservadas a usuários amadores, pequenos 
repórteres sem quaisquer tipos de formação. 

E, quanto à economia política temos o jornal que apresenta espaços de publicidade e também uma 
informação enquanto produto que aparenta não ser interesse de nenhum grupo restrito, porém ao 
coletivo leitor conjunto, enquanto prevalecer o objetivo de garantir o acesso à informação às comunidades 
locais; adotam mecanismos tradicionais de partilha de informações em jornais impressos. Esta hibridez 
deve-se ao fato de a apropriação tecnológica em Moçambique ser um ato ainda urbanístico e elitista, 
segundo apontaram Pélissier e Cumbe (2015) em resultados sobre a emergência do Jornalismo Cidadão 
naquele país. 

As plataformas OLHO DO CIDADÃO E TXEKA apresentam estratégias híbridas de participação, e 
engajamento, com espaços livre e abertos para que qualquer um faça seu negócio, adequando ao que o 
algoritmo propõe como estratégia. Publicam produtos multimídias com recurso a smartphones para 
garantir a verificação dos fatos. O mercado e os serviços são aleatórios, mas assentos numa lógica aberta 
criada pelo algoritmo - copyleft, mesclado com interesses conversacionais de partilha, interação e 
discussão de aspectos do cotidiano das comunidades, também conducentes ao capitalismo cognitivo. 
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ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO E TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA: 

APROXIMAÇÕES     
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O desenvolvimento da Economia Política da Comunicação (EPC) no Brasil se deu fundamentalmente 

como uma reação ao uso maniqueísta das teses marxistas sobre as relações de determinação entre a base 
econômica e a superestrutura política e jurídica e formas ideológicas correspondentes, que teve bastante 
presença num aproveitamento muito simplificado do pensamento althusseriano pelos estudos da 
dependência ou imperialismo culturais. Essa incorporação vulgar do pensamento marxista ensejou uma 
resposta de César Bolaño, cuja abordagem original das Comunicações esteve ancorada na Escola de 
Campinas de Economia Política. 

A matriz do pensamento econômico desenvolvido na Unicamp incorporava o pensamento marxista 
de maneira variada. Assim, tanto a tese de João Manuel Cardoso de Mello sobre o capitalismo tardio 
quanto a livre-docência de Maria da Conceição Tavares sobre acumulação de capital e industrialização no 
Brasil incorporavam Marx, cada qual a seu modo, em suas abordagens que, por outro lado, possuíam um 
destacado fundamento no estruturalismo latino-americano. 

Assim, na medida em que, no mestrado (defendido em 1987, publicado em 1988) Bolaño visou 
encontrar o cerne de sua investigação no estudo das dinâmicas concorrências do mercado mais 
proeminente da Indústria Cultural no Brasil (a saber, o de televisão), foi decisivo recorrer aos textos de 
Mário Possas e seu peculiar corte marxista. As principais categorias, portanto, Bolaño as encontrou na 
microeconomia. Foi só na produção do doutorado que Bolaño (defendido em 1993, publicado em livro em 
2000) aproveitou os estudos de Luiz Gonzaga Belluzzo e Frederico Mazzucchelli, cuja presença da teoria 
marxista do valor é mais significativa. O engajamento na busca por uma teoria marxista da comunicação se 
deu com um acompanhamento a par e passo do pensamento marxiano, o que desembocou no “método da 
derivação das formas”. 

O contexto, contudo, inviabilizou uma aproximação da EPC com um engajamento bastante 
semelhante com a obra de Marx produzida na América Latina, que foi a Teoria Marxista da Dependência, 
principalmente a obra de Ruy Mauro Marini (2022). Nesta apresentação, proporemos essa aproximação 
em um aspecto central: o problema da subsunção do trabalho intelectual, unindo categorias de Bolaño 
(2002) e Marini (2022) para uma reflexão do atual contexto de reestruturação das forças produtivas. 
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ECONOMIA FEMINISTA E TECNOLOGIAS: 

O PATRIARCADO COMO BASE DO SISTEMA CAPITALISTA     
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Estudos - como o publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2019 - prevêem 

mudanças significativas no cenário profissional com os avanços tecnológicos. Se todos os cenários 
analisados forem confirmados, a expectativa é de que 54% das mais de duas mil profissões formais no 
Brasil sejam substituídas por robôs ou programas de computador até 2026 (ALBUQUERQUE et al., 2019). 

Nesse novo cenário, quem parece levar vantagem, a princípio, são as mulheres. Mais escolarizadas 
que os homens e com características mais difíceis de serem copiadas, as mulheres apresentam melhores 
perspectivas nos empregos do futuro. É sobre a visão da feminista Mercedes D’Alessandro que 
desenvolvemos uma avaliação crítica num primeiro instante. Em seguida, explicamos os “trabalhos de 
merda” (GRAEBER, 2018) e a “crise do valor de troca” (KURZ, 2017), essencialmente relacionados com o 
desemprego tecnológico. Por fim, voltamos à economia feminista, dessa vez partindo para uma 
perspectiva da Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura como aparato conceitual e de 
método para a análise da temática. 

Focamos, nesse último momento, no conceito de acumulação primitiva, que está na base tanto do 
argumento feminista proposto por Federici (2017) quanto na EPC formulada por César Bolaño (2000). Ao 
contrário do que foi apresentado na primeira parte do trabalho, sugerimos aqui que a digitalização das TIC 
(Tecnologias da Informação e Comunicação), como elemento crucial das transformações no mundo do 
trabalho, geraram situações de agravamento do caráter patriarcal das relações de gênero. 

É por meio da revisão bibliográfica, portanto, que o presente trabalho tem como objetivo estudar as 
particularizações do desemprego tecnológico e sua relação com as relações de gênero, a fim de perceber 
como a robotização e plataformização podem ser bem mais prejudiciais do que defende a economia 
feminista liberal. 
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SUBSUNÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL E SUBEMPREGO GLOBAL: 

UMA ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES NA DIVISÃO DO TRABALHO A PARTIR DA EPC 
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O objetivo deste trabalho é resumir algumas questões formuladas na dissertação “Informação, 

comunicação e crise do capital: as transformações na divisão do trabalho observadas a partir da Economia 
Política da Comunicação” (BERNARDI, 2022), que foi defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da UEL, com orientação de Manoel Dourado Bastos. 

Tendo por objetivo geral analisar a dinâmica da informação e da comunicação no atual estado do 
modo de produção capitalista e sua crise, o trabalho teve ainda outros quatro objetivos específicos: 1) 
aparar algumas arestas entre a crítica da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura 
(EPC), referencial teórico adotado (em especial, BOLAÑO, 2000; 2002), a teoria do valor (MARX, 2017) e a 
categoria de subsunção do trabalho intelectual - esta última reconhecida como fundamental para 
compreender as transformações pelas quais o modo de produção vem passando há cinquenta anos; 2) 
compreender a imanência da crise (GRESPAN, 2012), a especificidade da iniciada nos anos 1970 e a 
possível existência de germes socialistas (ALBUQUERQUE, 2012); 3) compreender a forma e as funções do 
Estado (BONNET; PIVA, 2017; FAUSTO, 1987; BOLAÑO, 2015), assim como o meio através do qual a luta de 
classes pode pressioná-lo a atuar de maneira mais ou menos deletéria aos trabalhadores; e 4) apresentar 
uma abordagem do problema estrutural do mercado de trabalho global em termos do que Benanav (2020) 
classifica como o “subemprego” (underemployment) global, conjugando a automação (POLLOCK, 1957) e 
as plataformas digitais (SRNICEK, 2016) no debate. 

Foi desenvolvida uma abordagem que levasse em conta a dinâmica do desenvolvimento capitalista 
para compreender como, após a não resolução dos fundamentos das crises dos anos 1970 e em meio à 
persistência dos problemas estruturais ao próprio capital, as soluções, mesmo que momentâneas, para a 
retomada de um ciclo de acumulação passaram, de um modo ou de outro, por transferir a conta para a 
classe trabalhadora. Assim, como resultado da permanência agonizante das relações sociais capitalistas, se 
configurou um mercado de trabalho global baseado no subemprego - algo que passa pela ascensão das 
plataformas digitais, especialmente após a crise de 2008, e pelo desenvolvimento de cada vez mais 
sofisticados sistemas de informação e comunicação, visando jogar os custos para o trabalhador por meio 
da terceirização, da fragmentação dos processos de trabalho e da sua remuneração pelo mínimo absoluto. 
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O MUNDO DO TRABALHO NAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO DE LONDRINA: 

AUTOMAÇÃO E SUBSUNÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL     
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A revolução microeletrônica mostra como a subsunção cristaliza cada vez mais atividades ligadas ao 

trabalho intelectual em capital fixo, principalmente por meio do desenvolvimento de motores de busca, 
interfaces de comunicação (plataformas) e inteligência artificial, expulsando trabalho vivo de áreas até 
então intocadas pela automação (BOLAÑO, 2002). No caso da publicidade digital, o trabalho que antes era 
realizado por um conjunto de profissionais (atendimento, criação, planejamento de mídia etc.) e empresas 
(agências de publicidade, veículos de comunicação, gráficas, estúdios etc.) agora é reduzido a poucos 
trabalhadores ou mesmo aos próprios anunciantes. 

É neste cenário que surgem as agências de comunicação digital, em geral constituídas por uma 
pequena equipe responsável por análise de métricas e produção de conteúdo publicitário para mídias 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter, TikToc etc.). Em relação à cidade de Londrina, segundo 
levantamento realizado em 2012 (FRESCA, 2013), havia cerca de 100 agências de comunicação, atuando 
nos segmentos de publicidade, marketing, design, eventos, mídias sociais e assessoria de imprensa. Pode-
se dizer que esse cenário continua válido: uma busca no Google, realizada em 13 de maio de 2022, 
identifica aproximadamente 110 agências de comunicação atuando em Londrina. 

Considerando as agências de comunicação como um espaço privilegiado para coletar e analisar 
dados sobre o mundo do trabalho, principalmente por conta de sua emergência em um cenário 
sociotécnico complexo, esta pesquisa, em fase de desenvolvimento, apresenta a seguinte questão: como o 
mundo do trabalho se configura nas agências de comunicação da cidade de Londrina? Enquanto hipótese, 
acredita-se que o universo de estudo revela características semelhantes ao referencial teórico-analítico 
adotado, demonstrando contradições inerentes ao processo de subsunção do trabalho intelectual. Deste 
modo, ao contribuir para esclarecer um universo pouco estudado, esta pesquisa se mostra relevante tanto 
para pautar políticas voltadas para o setor de comunicação quanto para repensar a formação acadêmica 
desses profissionais. 
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REVISTA NOVA ESCOLA: O APARELHO PRIVADO DE HEGEMONIA LEMANN 

PARA DISSEMINAÇÃO DO CONSENSO DA EDUCAÇÃO EMPRESARIAL     
 
AUTORIA: 
Adriana Medeiros Farias 1 

 
 
A Revista Nova Escola integra o Conglomerado de Aparelhos Privados Lemann e Sócios formador do 

consenso da educação sob o modelo empresarial (FARIAS, 2021). A Revista criada em 1996 pelo denominado 
braço social do Grupo Abril, a Fundação Victor Civita, alcançava no formato impresso cerca de um milhão de 
professores do ensino fundamental das escolas públicas e privadas. O conteúdo disseminava as tendências 
pedagógicas tecnicistas, as experiências exitosas das práticas escolares, premiava docentes, tudo em 
consonância com as políticas neoliberais em curso, sobretudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Em 2009, a criação da Revista Gestão Escolar amplia o campo de atuação da Revista Nova Escola, 
mas é em 2015, com a compra das revistas pela Associação Nova Escola da Fundação Lemann, que elas se 
tornam uma das principais plataformas de formação do consenso, no sentido gramsciano, das 
contrarreformas da educação, do início do século XXI, para destacar: a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), o Novo Ensino Médio, a BNC-Formação e o Ensino Híbrido. 

Sob o jargão “Fortalecer o Educador e Transformar o Brasil” a organização, dita sem fins lucrativos, 
com os seus 3,8 milhões de usuários mensais, cumpre função relevante na hegemonização do modo de ser 
do capital e do processo de subsunção da educação aos seus interesses. Nesse sentido, o conteúdo das 
revistas expõe as principais pautas neoliberais das Frentes Móveis de Ação Empresariais (FARIAS, 2022). 

Acerca da formação docente no conteúdo da Revista Nova Escola, em estudo realizado por Pereira e 
Evangelista (2019), as autoras apontam para a disseminação da ideia, presente na BNCC, do “professor 
gerenciado”, isto é, do ‘professor 4.0’. Para tanto, de acordo com o site, as plataformas oferecem 
informação, formação e ferramentas, dentre diversos “produtos e soluções pedagógicas”, quais sejam: 
reportagens, artigos, entrevistas com especialistas, e-books, cartilhas, pílulas de vídeos, webséries; cursos, 
formações; planos de aula de acordo com a BNCC, materiais educacionais, jogos, atividades, vídeos 
educativos, entre outros produtos. 

Por fim, este estudo, fundamentado no constructo teórico gramsciano, tem como objetivo analisar 
criticamente a Revista Nova Escola, inserida no contexto de disputa de hegemonias em torno da 
funcionalidade da educação, promovendo contribuições para o campo da Comunicação Popular e 
Comunitária. 
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UMA PERSPECTIVA DO GOLPE DE 2016: 

O QUE CONTA O JORNAL DE DEBATE LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL     
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Em 2016 o Brasil se dividiu em uma grande polarização política e assistiu a queda de uma presidenta 

eleita democraticamente. Apesar de todo o processo que levou ao impeachment de Dilma Rousseff ter 
passado por todas as instâncias legais, a mídia alternativa categorizou-o como um “golpe parlamentar, 
jurídico e midiático” reivindicado, principalmente, pela classe média alta. 

A proposta deste artigo é analisar o impeachment de Dilma Rousseff através de um jornal de debate. 
O veículo escolhido é o Le Monde Diplomatique Brasil que, sob o slogan de “um novo olhar sobre o Brasil”, 
traz diversos editoriais poderosos sobre a situação do país. A publicação também convida vários 
professores, pesquisadores e jornalistas de diferentes áreas e atuações para pensar o impeachment e os 
novos rumos do governo, bem como de toda a sociedade. 

A ideia de um jornal de debate é muito clara na edição 107. Para discutir “o que fazer” após o 
afastamento de Dilma Rousseff, o Le Monde Diplomatique Brasil “convidou pensadores e lutadores sociais 
de diversos matizes para debater como lidar com a crise e trabalhar com certos elementos” (2016, edição 
107, p. 04). Em uma única edição foi possível notar diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. 
Geralmente, o artigo de um único autor do Le Monde costuma ocupar duas páginas inteiras. Em especial 
nesta edição, foram seis artigos divididos em três páginas. Ao todo foram 12 autores pensando nos 
elementos pontuados pela editoria e respondendo às seguintes questões: 01) Quais são os caminhos para 
organizar a resistência aos ataques de direito? 02) Como atuar na guerra das ideias e na comunicação? 03) 
Qual é o papel das eleições municipais? 04) Como resolver a crise política? 

O Le Monde Diplomatique Brasil, diferentemente de veículos tradicionais, não tem como 
responsabilidade informar seu leitor. Seu papel está relacionado ao ato de produzir um conteúdo que 
busque transformações sociais e humanas. Para isto, a publicação se empenha em trazer pensamentos 
únicos, reflexões e debates que façam a sociedade evoluir em diferentes áreas. A informação está presente 
em suas análises, mas é muito mais do que uma leitura rápida, é um convite para uma inquietação pessoal 
e coletiva. 
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O CONCEITO DE “MÍDIA ALTERNATIVA” E AS NOVAS DIREITAS NO BRASIL: ESTUDO 

SOBRE O CANAL BRASIL PARALELO 
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A ascensão da direita no Brasil nos últimos anos gerou um aumento significativo de canais de 

informação ligados a grupos conservadores que, por não pertencerem aos grandes conglomerados 
econômicos da comunicação no país, se autodenominam “mídia alternativa”. Dentre os valores defendidos 
por eles estão a atuação do livre mercado em detrimento do intervencionismo estatal na economia; a 
inviolabilidade da propriedade e o direito ao porte de arma de fogo; e o combate contra uma “hegemonia 
cultural de esquerda” que supostamente domina o meio artístico e intelectual no mundo. 

Este artigo busca analisar a atuação desses veículos autodenominados alternativos comparando suas 
características com aquelas que delimitam o conceito de mídia alternativa dentro dos estudos da 
Comunicação - Bernardo Kuncinski, Regina Festa, John Downing, entre outros. 

Para isso estudamos o caso da produtora gaúcha Brasil Paralelo, uma empresa fundada em 2016 por 
Filipe Valerim, Henrique Vianna e Lucas Ferrugem, e que tem crescido na produção de documentários, 
além de outros formatos audiovisuais com caráter educativo e informativo na Internet. Contrapondo o 
discurso de seus diretores, apresentado nas descrições de seu site e entrevistas, aos fatos que cercam o 
desenvolvimento da empresa e o conteúdo de suas produções, é possível perceber que o conceito de 
mídia alternativa aparece como retórica com o intuito de fortalecer o elemento “anti-sistema”, tão comum 
nas ideologias das novas direitas brasileiras. Na realidade, o canal tem se utilizado da expressão “mídia 
alternativa” aproveitando o caráter combativo do termo, contudo, sua atuação tem sido em defesa do 
“pacto bolsoolavista” que sustenta ideologicamente o regime político atual, contribuindo, inclusive, com a 
desinformação no ambiente virtual. 
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COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA ENQUANTO ALTERNATIVA 

DE COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL     
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Estudar a comunicação implica em considerar as relações humanas e o contexto em que elas se dão. 

Neste sentido, desejamos refletir a comunicação popular e comunitária a partir do contexto de exclusão 
social a que está submetida à sociedade brasileira. 

A comunicação midiática tornou-se com o passar do tempo, predominantemente, um instrumento 
para fins políticos e mercadológicos, de forte influência sobre as massas e sob o domínio de poderosos 
grupos empresariais com características diversas. Isto porque, o modelo econômico vigente em nossos 
dias, numa esfera da economia mundial, com raríssimas exceções, tem aprofundado a concentração de 
renda e poder, ameaçando a democracia. 

Torna-se relevante o debate sobre as megafusões de grupos empresariais, com forte influência no 
setor da comunicação, e sua relação com o espaço público e os interesses privados. Isto porque, a 
voracidade do capital invadiu o espaço da comunicação, colocando os ideais jornalísticos subjugados ao 
interesse e poder do capital, pelos lucros das empresas de comunicação e pela influência que elas exercem 
sobre a sociedade. Tal característica monopolista do capital tem gerado até mesmo certa ineficiência dos 
códigos éticos e deontológicos em nortear a prática jornalística. 

Faz-se, portanto, necessário, uma confrontação aos grupos hegemônicos da comunicação, através de 
toda forma de resistência, do não se calar frente às diferentes formas de exclusão, naquilo que o ser 
humano tem de mais precioso, sua dignidade e poder de comunicar seus sentimentos, ideias e desejos. 
Pensar a construção de caminhos alternativos para uma sociedade democrática e justa exige de nós uma 
reflexão sobre a comunicação. 

Pois esta é uma peculiaridade da comunicação popular e comunitária, que, num contexto de 
exclusão, determinado por uma conjuntura socioeconômica, política e cultural, possibilita que dada 
comunidade se reúna num espaço público e de forma democrática, a partir das lutas do cotidiano, seus 
membros desenvolvam uma comunicação de resistência às classes dominantes, na busca de melhores 
condições de vida e conquista da cidadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Professor de Sociologia e aluno do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social da UEL - Universidade Estadual de Londrina. 
E-mail: falapc@gmail.com 



       Sessão 3       

 
DEMOCRACIA AMEAÇADA, DESAFIOS PARA O JORNALISMO 

NO CONTEXTO DA CIBERCENSURA     
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O presente trabalho pretende analisar novos arranjos da censura frente à atuação da imprensa e as 

liberdades de acesso à informação e comunicação. Diante dos riscos impostos pela cibercensura para a 
atuação jornalística, o acesso à informação e comunicação, o presente trabalho busca contribuir com os 
estudos que visam destacar a importância do pleno exercício da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e as violações impostas. 

Na visão da pesquisadora Denise Becker (2020), o jornalismo auxilia o público a ver e compreender o 
que se passa. Por isso, é preciso refletir acerca da liberdade de expressão e o acesso à informação, que 
estão sob ataque em um panorama global, com violações cotidianas em diversos países e validadas por 
governos autoritários. Vale destacar que o tema, em nível nacional, também precisa de cada vez mais 
visibilidade e ampliação para uma visão crítica dos Projetos de Lei no Brasil que possuem traços de 
impedimento ao pleno acesso à informação e liberdade de expressão. 

No Brasil, formas de censura buscam impedir a atuação jornalística e violam direitos fundamentais. A 
cibercensura se configura de diversas formas, comumente através da tentativa de remoção de conteúdo e 
por meio de ordens judiciais, por exemplo. Os ataques contra profissionais e veículos da imprensa, onde 
segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (https://www.abraji.org.br/noticias/reporteres-sem-
fronteiras-registra-580-casos-de-ataques-contra-a-imprensa-em-2020), o aumento da violência atingiu o 
patamar de 580 agressões apenas em 2020. Infelizmente, a maioria das agressões advém de 
representantes do poder executivo e legislativo. 

Nessa perspectiva, Costa (2004) afirma que nenhuma forma de poder parece ser tão sofisticada 
quanto aquela que regula os elementos imateriais de uma sociedade: informação, conhecimento, 
comunicação. O controle exercido é generalizado, multilateral e, no caso de ações que contrariam ou 
prejudicam determinados alvos, a censura é o método mais prático. 
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