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“The important thing is to
not stop questioning.
Curiosity has its own
reason for existence. One
cannot help but be in awe
when he contemplates the
mysteries of eternity, of
life, of the marvellous
structure of reality. It is
enough if one tries merely
to comprehend a little of
this mystery each day."

- Albert Einstein
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UM BRINDE À CIÊNCIA

QUE É DE TODOS

      A primeira turma de doutorado do PPGCOM-UFPR apresenta suas pesquisas para a
comunidade. Há dois anos os/as estudantes têm aprimorado  os seus projetos de pesquisa.
Coube a nós três, professoras e professor da disciplina Seminário de Tese I, contribuir para
que a discussão dessas pesquisas não fosse interrompida por causa da pandemia. O
desafio foi  adaptar o ensino presencial para o remoto.  E como fazer isso sem
comprometer o desenvolvimento da disciplina? Também foi preciso explorar um novo
caminho, buscando  inspiração no ensino a distância. Antes de embarcar nesta trilha,
fizemos cursos, experimentamos e vivenciamos algumas possibilidades.
      O conteúdo foi dividido em conteúdos síncronos e assíncronos.  Os encontros
assíncronos foram importantes para conhecermos mais sobre os estudos de cada
pesquisador(a) em formação. Antes do início da disciplina, enviamos um questionário on-
line para conhecer os temas, os problemas e  as dificuldades  encontradas até o momento.
A partir das respostas, planejamos a disciplina. Esse processo não foi fácil, pois mesmo
com as nossas experiências de ensino, que somadas ultrapassam 50 anos em sala de aula, 
 encontramos muitas barreiras no caminho: a ausência das múltiplas linguagens do ensino
presencial foi uma delas.
      A principal, no entanto, foi  trabalhar com os nossos ânimos e os de doutorandos(as)
num cenário pandêmico que deixou o mundo desolado com as mortes provocadas pela
COVID.  Até o momento do fechamento desta apresentação, o hospital Johns Hopkins
registrava 66.065.479 mortes, colocando os Estados Unidos, Índia e Brasil em primeira,
segunda e terceira posições, respectivamente. Distantes e em isolamento, tivemos perdas
muito próximas. Algumas não foram por causa do coronavírus, mas os protocolos exigidos
pela pandemia tornaram essa dor mais intensa sem um abraço.
      Tivemos que nos reinventar a cada dia com a pandemia, que também trouxe novos
processos de trabalho e de ensino. A possibilidade de reunir três docentes dedicados aos
estudos de metodologias de pesquisa resultou em projetos que irão para além da sala de
aula virtual. Foram trocas intensas e aprendizados no momento de planejar cada aula,
avaliar atividades, debater com os/as doutorandos(as) e ter a oportunidade de discutir  os
projetos de pesquisa da  primeira turma  de doutorado em  Comunicação da  UFPR com 
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outros colegas. Por isso, gostaríamos de agradecer muito à Verônica Soares (professora da
PUCMinas), à Iluska Coutinho (professora do PPGCOM da UFJF), à Raquel Longhi
(professora do PPGCOM da UFSC) e ao Diógenes Lycarião (professor do PPGCOM da
UFC) que dedicaram horas de seu tempo para pensar conosco as pesquisas do doutorado
do  PPGCOM-UFPR.  Esses docentes não falaram apenas das metodologias em suas áreas,
mas também apontaram os problemas e as soluções encontradas em suas próprias
pesquisas. Os/As estudantes da primeira turma, por meio da tecnologia, leram os textos
selecionados e puderam tensionar com suas próprias pesquisas, enviando
antecipadamente questões aos convidados.
      A disciplina termina com um seminário de tese, dividido em dois dias e aberto para  a
comunidade, porque entendemos que a pesquisa feita na universidade pública deve ser
compartilhada com todos. O conhecimento gerado aqui é de toda a sociedade. Para esta
etapa do Seminário de Tese, contamos com a participação de docentes de diversas
instituições de ensino como relatores. Os convites partiram de doutorandos e
doutorandas. O nosso único conselho foi: escolham docentes que possam contribuir com
vocês nesta árdua etapa da investigação. A escolha foi primorosa. Por isso mais uma vez
agradecemos aos docentes selecionados para os relatos das pesquisas da primeira turma
de doutorado da UFPR: Elson Faxina (UFPR), Kerley Winques (UFSC), Leandro Lage
(UFPA), Leticia Salem Hermann Lima (UFPR), Michele Goulart Massuchin (UFPR), Rafael
Kondlasch (UEPG),Rayza Sarmento (UFV), Tattiana Teixeira (UFSC) e  Viktor Chagas (UFF).
Esperamos que vocês aproveitem o seminário e conheçam neste caderno de resumos as
pesquisas desenvolvidas no doutorado do PPGCOM-UFPR.
      As perspectivas das pesquisas desenvolvidas peloas/as doutorandos/as são diversas,
mas todas dinâmicas e atuais, contemplando ciência, cultura, audiovisual, comunicação
digital e comunicação política. Muitos deles desenvolvem-se em interface, demonstrando
conexões entre campos do saber e perspectivas teórico-metodológicas. De maneira geral,
os textos apresentados neste seminário revelam os diálogos construídos nesse semestre -
entre colegas, com o/as docentes das disciplinas, com orientadores/as. Refletem, então, a
essência do fazer científico: as trocas entre pares e os movimentos de (re)leitura de
objetos, conceitos e métodos.
      Em comum estes estudos têm a inquietação do/a pesquisador/a, o olhar para a
sociedade, para seus movimentos, para as múltiplas facetas de um fenômeno e o cuidado
com a construção de teses sólidas, inovadoras e dialogais. Que os debates promovidos
nesses dois dias nos permitam colaborar na construção do conhecimento científico e no
desenvolvimento do processo formativo dos/as doutorandos/as.

Bom seminário para todos e todas.

Claudia Quadros
Debora Cristina Lopez

Rafael Cardoso Sampaio.
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1. Introdução
        O presente projeto de tese se insere dentro do campo da Comunicação Política, mais

especificamente entre as pesquisas que tratam de campanhas online (também nominadas

como e-campanhas). Para tanto, a proposta é utilizar os conteúdos coletados nas 26 capitais

brasileiras durante o pleito municipal de 2020 para discutir um fenômeno que tem alterado a

dinâmica da realização das campanhas: como os candidatos têm usado ferramentas online

para dialogar, sem filtros ou mediações da mídia tradicional, com o eleitorado?Neste caso,

optou-se por buscar compreender o uso de uma ferramenta específica de campanha online: o

Twitter. A escolha se deu por duas razões, a primeira técnica e a segunda de caráter teórico: o

Twitter é uma das poucas plataformas que oferece condições para o pesquisador se cadastrar

e coletar informações diretamente do site, a segunda é de cunho teórico: o uso do Twitter em

eleições dialoga com uma ampla literatura já produzida sobre o tema (CERVI E MASSUCHIN,

2012; ADAMS E McCORKINDALE, 2013; GRAHAM ET AL., 2013; ROSSINI E LEAL, 2013;

KREISS, 2014; AGGIO, 2016; PEREIRA ET AL., 2019; SIMÕES E SILVA, 2019;

VASCONCELLOS, 2019; JOATHAN E ALVES, 2020).

Comunicação política

digital: Um estudo sobre

campanhas online e uso

do Twitter nas capitais

brasileiras durante o

pleito

Afonso Ferreira Verner
Orientador(a): Emerson Urizzi Cervi
Comunicação, política e atores coletivos
afonsoverner@gmail.com
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   Diante disso, optou-se por observar as disputas pelas prefeituras das 26 capitais

brasileiras em 2020 - a opção também se deu com o intuito de contribuir com um debate

mais nacional e amplo sobre o tema já se contempla os principais colégios eleitorais de

cada Estado (não necessariamente os maiores). Além disso, a escolha pelas capitais

concede uma diversidade geográfica e cultural à pesquisa. 

      O uso de ferramentas online para organização e realização de campanhas tem crescido

no Brasil e no mundo - no caso brasileiro esse crescimento aconteceu especialmente após

2009, ano em que houve alterações na legislação eleitoral (CARLOMAGNO & BRAGA,

2018). Já na experiência internacional há usos significativos de ferramentas incipientes de

campanha online que datam da primeira metade dos anos 1990 nos EUA (AGGIO, 2010).

     Ainda no caso brasileiro, o uso de mecanismos online de campanha vinha crescendo já a

partir de 2014 e 2016 - nos pleitos anteriores já havia a utilização dessas ferramentas, mas

ainda como atividades mais concentradas em grandes centros urbanos (REIS & AGGIO,

2012). No entanto, a eleição de 2018 representou uma mudança no papel que tais

ferramentas têm na organização de campanhas e na comunicação de candidatos com o

eleitorado.

     Nas eleições gerais de 2018, pela primeira vez, candidatos com tempo ínfimo de rádio e

TV (ferramentas tradicionais de comunicação política) chegaram ao segundo turno, usando

com intensidade na primeira fase da campanha mecanismos online. Entre esses exemplos

estão os candidatos a governador Romeu Zema (Novo - Minas Gerais) e Wilson Witzel

(PSC - Rio de Janeiro), além do presidenciável Jair Bolsonaro (na época no PSL).

     Diante disso, o presente projeto de tese pretende observar um tipo específico de

comunicação eleitoral digital, o uso do Twitter, nas capitais brasileiras. Nos tópicos

seguinte são expostas as justificativas, problema de pesquisa, objetivos (gerais e

específicos) e hipóteses, e uma breve revisão da literatura. Por fim, há um tópico sobre a

metodologia do projeto. 

2. Metodologia
     A presente pesquisa é formada por dois corpus, o primeiro deles reúne conteúdos

publicados pelos candidatos a prefeito(a) no Twitter no período de campanha (27 de

setembro a 15 de novembro e 16 a 29 de novembro no caso das cidades com segundo

turno). O segundo corpus é formado por informações retiradas do Sistema de Divulgação

de Candidaturas e Prestação de Contas, o Divulga CandContas

(http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/).

       O primeiro corpus foi formado por 261 contas de candidatos(as) no Twitter têm perfis

ativos no Twitter e tiveram conteúdos coletados com o uso do programa R, através do

pacote TwitterR, interface utilizada e autorizada pela plataforma para coleta de dados por

pesquisadores. Ao todo, 62 postulantes à Prefeitura não tiveram contas registradas na

plataforma e, desta forma, foram excluídos da coleta - esses candidatos(as) só tiveram os

nomes excluídos após o procedimento de busca detalhado a seguir.

Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros
contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento.
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     A busca exploratória foi realizada no mês de outubro de 2020, com seis esforços de

pesquisa diferentes, realizados em buscadores distintos. Esses movimentos tiveram como

intuito localizar o maior número de contas de Twitter de prefeituráveis possível, visto que

muitos postulantes que participam do pleito tem nomes comuns (homônimos) e que,

quando buscados na plataforma, resultam em perfis de pessoas "comuns" e não de

políticos.

     Os dois primeiros movimentos foram realizados dentro da plataforma do Twitter, no

buscador ofertado dentro do site. Nesta etapa, pesquisou-se o nome do candidato, apenas

- em casos com nomes e sobrenomes mais incomuns, os perfis oficiais foram localizados já

nesta primeira etapa. No entanto, um número considerável de candidatos não foi

encontrada com esse primeiro esforço exploratório.

     Desta forma, o segundo movimento de pesquisa também foi realizado dentro da

plataforma do Twitter, pesquisando o nome do candidato somado ao nome da cidade em

que ele disputou a eleição de 2020. Neste caso, muitos perfis foram encontrados já que

parte dos prefeituráveis identificavam suas contas no Twitter com o nome da cidade em

que moravam e disputavam o pleito. 

     Ainda dentro do Twitter, uma terceira tentativa foi realizada para localizar contas

usadas por prefeituráveis durante a campanha. Neste caso, a pesquisa foi refinada e usou-

se o nome do candidato acompanhado do partido pelo qual ele disputou o pleito.

      Por fim, nem todas as tentativas dentro do próprio Twitter resultaram na localização

do perfil do(a) candidato(a). Por isso, optou-se pelo uso do buscador do Google

(https://www.google.com.br/) para realizar uma segunda via de pesquisa dos endereços.

Esse segundo esforço realizou pesquisas com buscadores semelhantes aqueles usados

dentro do Twitter: a primeira oportunidade buscava o nome do postulante seguida do

termo "Twitter". Em alguns casos, perfis até então não encontrados foram localizados com

essa forma de busca.

   Uma segunda forma de busca na plataforma do Google somou o nome dos

candidatos(as) ao partido e por fim ao termo "Twitter" - muitos postulantes usaram

endereços na plataforma que terminavam com o nome ou com o número do partido.

       Por fim, a terceira e última busca realizada no Google teve o intuito de unir o nome do

candidato, o termo "Twitter" e ainda a cidade em que ele(a) disputou o pleito. Lançou-se

mão desta abordagem já que muitos postulantes usavam endereços diferentes dos nomes

registrados na urna e não eram encontrados na plataforma, mas registravam na bio do

Twitter o nome da cidade em que disputavam o pleito.

    Por fim, ainda no processo metodológico de localização dos perfis dos candidatos,

houve ainda o cuidado de conferência entre o nome, a cidade exposta na bio e a foto

exibida no perfil. Esse procedimento de checagem foi adotado diante do fato de haver

'homônimos' e também candidatos que tinham como sobrenome o nome de algum partido.
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    Desta forma, foi através da consulta no Sistema de Divulgação de Contas e

Candidaturas (Divulga CandContas) do Tribunal Superior Eleitoral (onde há um espaço

para que o candidato registre perfis em redes sociais e sites), somada à rotina de buscas

adotadas tanto dentro do Twitter como no Google que se formou o corpus com os

endereços de Twitter dos prefeituráveis. 

      Já em um segundo esforço de coleta de informações terá como intuito encontrar

dados que ajudem a compreender uma outra faceta da realização da campanha: a relação

da campanha online com os mecanismos tradicionais de campanha (ou campanha off),

como santinhos, adesivos e outras ferramentas que ainda são permitidas pela legislação

eleitoral brasileira. 

       Esse segundo corpus também será composto por informações como o investimento

total da campanha do candidato, o patrimônio declarado e o tempo de rádio e TV disposto

por aquele(a) prefeiturável. Esse segundo esforço de pesquisa será realizado

posteriormente, a partir da composição de um livro de códigos e da coleta das

informações finais da prestação de contas de cada um dos 264 prefeituráveis inclusos na

coleta de conteúdos dos Twitter. 

       Já sobre a análise dos conteúdos coletados nas contas do Twitter dos prefeituráveis

será realizada com o auxílio do Iramuteq, interface para o ambiente de programação R.

Nesta caso será utilizada a análise de Conteúdo Automatizada que não exige a elaboração

prévia de um livro de códigos, uma vez que a formação de suas categorias é auxiliada pelo

método de Reinert (1987; 1990), que dá origem a uma Classificação Hierárquica

Descendente. 

     Desta forma, clusters são formados nesse processo permitem a leitura de contextos

presentes nos materiais analisados (CAMARGO E JUSTO, 2013), e, consequentemente,

uma categorização mais precisa do conteúdo, por sua vez menos sensível às

arbitrariedades do codificador (LAHLOU, 1994; CERVI, 2018, 2019).

3. Discussão
    As pesquisas sobre comunicação e política no Brasil ganharam impulso com a

redemocratização do país na década de 1980 – a campanha das ‘Diretas Já’, na primeira

metade da década de 1980, e as primeiras eleições diretas para a presidência após a

Ditadura Militar, em 1989, são dois momentos centrais neste cenário. No entanto, essa

primeira fase dos estudos sobre comunicação e política teve como foco duas áreas: a

comunicação em redes televisivas (aqui se incluem estudos sobre o Horário Gratuito de

Propaganda Eleitoral) e o uso de propaganda para construção de candidaturas nacionais.

   Por sua vez, o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação

(conhecidas pela sigla NTICs) no final do século XX tem suscitado mudanças no cenário da

pesquisa que reúne a interface entre comunicação e política no Brasil. Com a

popularização e massificação destas tecnologias, além das mudanças na legislação eleitoral

brasileira, pesquisas que discutem esse novo cenário com a presença da tecnologia, têm

conquistado fôlego.

A bio é o espaço que o Twitter fornece para que o usuário da plataforma se apresente. Tecnicamente, os buscadores, como o Google,
realizam buscas no endereço do perfil (@) e também na biografia exposta pelo dono da conta.
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     Entre as abordagens de estudo que nascem neste novo cenário estão as pesquisas que

discutem a realização de campanhas online, também conhecidas como e-campanhas.

Segundo Camilo Oliveira Aggio (2013), esse objeto de estudo tem ganho importância

tanto na área da Comunicação, como no campo da Ciência Política. No mundo, o

desenvolvimento de pesquisas preocupadas com o uso de mecanismos online já soma

mais de 20 anos de trabalhos realizados, mas no Brasil esse é um movimento com pouco

mais de uma década. 

     A última campanha eleitoral brasileira, em 2018, teve como característica central o uso

e a incorporação maciça da internet e das mídias sociais como ferramentas de campanha

usadas por diferentes candidatos. O principal exemplo dessa mudança na forma de fazer

campanha eleitoral é representado pela eleição de então candidato à presidência, Jair

Bolsonaro (PSL) – pela primeira vez, um postulante com tão pouco tempo de TV (8

segundos) e com uma coligação tão pequena (PRTB/PSL) chegou ao segundo turno. 

     Neste sentido, as eleições gerais de 2014 e municipais de 2016 já vinham consolidando

essa tendência de maior uso de mecanismos online. Sérgio Braga e Márcio Carlomagno

(2018) destacam que nestes dois pleitos, virtualmente todos os candidatos a cargos

majoritários e grande parte dos cargos proporcionais utilizaram a internet e algum tipo de

mídia digital para fazer campanha, pedir voto e levar propostas ao eleitorado. 

      Os autores ressaltam ainda que um amplo debate sobre o tema (campanhas online)

vem ocorrendo na literatura, tanto no campo da Comunicação, como no campo da Ciência

Política.  Para os autores, desde a década de 1990 a discussão sobre o tema tem se

intensificado quando as ferramentas da internet passaram a ser empregadas de maneira

mais sistemática por diferentes categorias de candidatos.

    Braga e Carlomagno (2018) defendem que essa discussão na literatura tem se

intensificado diante do crescente desengajamento do eleitorado com os partidos e

consequente aumento da importância da campanha eleitoral para a decisão do voto,

inclusive de e-campanhas feitas por intermédio das tecnologias digitais. Os autores

afirmam que neste contexto, uma ideia que tem sido constantemente enfatizada na

literatura refere-se ao caráter dinâmico das campanhas eleitorais, especialmente após o

emprego maciço das redes digitais, com inovações tecnológicas significativas surgindo de

eleição para eleição. 

    Ao debaterem o papel das campanhas eleitorais no campo de estudo, Braga e

Carlomagno (2018) ressaltam que muitos autores chegaram a afirmar que a crescente

disponibilidade de grandes quantidades de informação no mundo virtual (chamada de big

data), junto do emprego das tecnologias digitais daria lugar a uma nova fase de campanhas

eleitorais, distintas das anteriores, chamadas de pré-moderna, moderna e pós-moderna –

termos de Pippa Norris (2001). Neste novo cenário tecnológico e social, haveriam algumas

possibilidades de compreender as formas como as campanhas têm sido desenvolvidas.

Essa nova fase em que as campanhas seriam “iniciadas pelos cidadãos” (GIBSON, 2015),

conceituada como campanha hipermidiática (HOWARD, 2006) e também classificada

como “campanha midiatizada” (RÖMELLE & SCHENEIDMESSER, 2016).

Neste trabalho, optou-se por tratar os termos campanhas online e e-campanhas como sinônimos. Na literatura sobre o tema, há uma
parte das pesquisas que se refere ao uso de mecanismos da internet em campanhas pelo termo e-campanha, enquanto outra parcela da
literatura faz menção ao termo campanhas online. Desta forma, optou-se por tratar dos dois termos como sinônimos, utilizando as duas
expressões para fazer referência ao uso de ferramentas do mundo online para organização de campanhas políticas.
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     No entanto, é fundamental lembrar que existem críticas aos potenciais democratizantes

do emprego de ferramentas da internet em campanhas. Se antes o uso da internet era

visto como ferramental fundamental para garantir equidade entre os postulantes a cargos

públicos, atualmente há críticas feitas também pela literatura mais recente sobre o tema –

essas críticas foram motivadas pelo uso de robôs (bots) e outros artifícios que servem para

modular o comportamento dos eleitores no mundo digital durante o pleito.

4. Considerações
    O presente projeto de tese se encontra em fase de desenvolvimento. A parte mais

avançada da pesquisa diz respeito à coleta de tweets dos prefeituráveis das capitais

brasileiras (corpus 1) e da discussão teórica que envolve o fenômeno de campanhas online

(ou e-campanhas). Neste momento, um novo esforço teórico é feito para estruturar uma

discussão que envolva os fenômenos da comunicação digital, democracia e disputas

eleitorais. Neste paper, o principal esforço foi apresentar as diretrizes básicas da pesquisa.

Por conta do tamanho do documento, houve supressões de pontos-chave que poderão ser

esclarecidos na apresentação. 
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1. Introdução
     O filme etnográfico pode ser entendido como um elemento da pesquisa científica e ao

mesmo tempo uma comunicação pública da ciência, para além de um produto inserido na

lógica de indústria cinematográfica. A interação dialógica extra-muros ocorre tanto na sua

concepção e produção quanto em sua circulação, ampliada pela possibilidade de circulação

virtual. O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar o conjunto da obra da antropóloga-

cineasta portuguesa Catarina Alves Costa, privilegiando o material que esteja disponível

online. As teorias que nortearão a análise partem da epistemologia latino-americana e da

teoria feminista, tendo como premissa o potencial dialógico constitutivo dos filmes

etnográficos. No processo de criação dessa cineasta é possível compreender como algumas

questões da Teoria do Cinema emergem nas discussões político-sociais trazidas para dentro

da tela (COSTA, 2012). Importa compreender a reverberação desses filmes no contexto atual

da cultura digital, como se dá a circulação e debate dos temas abordados e de que modo esse

debate pode ser acessado virtualmente. 
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    A escolha do objeto de pesquisa ocorreu pelas temáticas sociais trazidas nos filmes

desta cineasta e pela aproximação da autora desse projeto com o campo da Antropologia,

durante o mestrado (2004/2007). Posteriormente, em 2013, ocorreu a oportunidade de

participar do curso “A Prática Etnográfica e a Prática Cinematográfica”, ministrado pela

referida cineasta, no Laboratório de Imagem e Som da Antropologia da USP. Durante esse

curso foi possível compreender os processos de produção e dos conceitos utilizados pela

cineasta, que em boa medida tem alguns de seus aspectos abordados no artigo COSTA

(2016), ao tratar da questão dos dispositivos de filmagem.

     Desta forma, ao propor a análise da obra de Catarina Alves Costa pretende-se analisar

as conexões entre as propostas argumentativas de EISENSTEIN (2002) sobre o sistema de

atrações e montagem cinematográfica, e de BAZIN (1991) e a análise sobre o Neo-

Realismo Italiano, que forjaram a base do que é conhecido como Cinema Verdade/Cinema

Direto, complementado por leituras mais atuais sobre o tema com BORDWELL (2008) e

Fernão RAMOS (2018) e a encenação em filmes documentários; e Bill NICHOLS (2012) e a

questão da voz do documentário. Seguindo em direção ao campo das Ciências Sociais, os

referenciais são MORIN (1997) e o sistema de projeção-identificação culminado com o

‘Cinema-Fraternidade’, sobre representatividade no cinema. E especificamente sobre

etnografia fílmica, a produção pode ser analisada a partir de pelo menos duas referências

centrais: MAC DOUGALL (1997), com o cinema observacional; e Jean ROUCH (1968) e a

utilização de dispositivos cinematográficos e a etnoficção.

     Quanto a parte técnica, dos dispositivos desenvolvidos ou apropriados pela cineasta

para filmagem, autoras como LINS; MESQUITA, 2008 afirmam que o dispositivo é uma

“criação, pelo realizador, de um artifício ou protocolo produtor de situações a serem

filmadas – o que nega diretamente a ideia de documentário como obra que ‘apreende’ a

essência de uma temática ou de uma realidade fixa preexistente” (p. 56). Para as autoras, o

dispositivo no filme se volta para mecanismos de apreensão do real, contrário a ideia de

fazer um filme para mostrar certa realidade ou evidenciar um tema e suas características.

A questão é como um “dispositivo do cinema etnográfico” na forma adotada por Catarina

Alves Costa potencializa a produção de conhecimento por familiarização e serve de

entrada para debates sobre temas sociais, fazendo reverberar um olhar feminino de

mundo.

     O ambiente central de interesse desse projeto é a Cultura Digital contemporânea, tanto

no campo da produção como no campo da exibição de filmes, um aspecto importante para

compreender como as expressões multiculturais (NAYAR, 2010) e a fluidez dos processos

comunicacionais (SANTAELLA, 2010) dialogam com um tipo específico de produção, que é

o filme etnográfico, e de que modo ocorre a formação de plateia para esse formato, quais

os locais de circulação e repercussão.

Metodologia
     O método utilizado será quanti-quali e foi elaborado em quatro fases: 
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     1) levantamento do universo da pesquisa (filmografia completa da cineasta, entrevistas

cedidas por ela, compilação dos artigos e outros textos publicados referente aos fimes,

artigos publicados sobre a obra dela por terceiros).  Os resultados parciais desse

levantamento são: 15 filmes, realizados entre 1992 e 2019, os dados serão aprofundados

por consultas formais à Cinemateca Portuguesa e ao Instituto de Cinema e Artes (ICA).

Localizadas quatro entrevistas e uma aula pública, disponíveis na Internet, os dados serão

aprofundados a partir de consulta ao Núcleo de Antropologia Visual e Artes (NAVA-PT),

ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA-PT), a Associação Portuguesa

de Antropologia (APA) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Em busca pelo

Google Scholar aparece somente dois artigos, o que indica a necessidade de garimpar as

informações desse item, já no academia.edu constam 16 publicações; na página do CRIA-

PT constam sete publicações; e no Orcid constam 26 publicações de autoria da cineasta.

Nessa fase, ocorreu o aceite pela cineasta para o andamento da pesquisa e ela se

disponibilizou a auxiliar no que for necessário, o contato realizado por email. 

     2) análise fílmica (sistema de montagem, o realismo e a representatividade no filme, o

lugar da cineasta nos filmes e os dispositivos utilizados para filmagem, categorias

temáticas) mais a análise em profundidade de um filme por categoria, nessa etapa a autora

Manuela PENAFRIA (2009) é  fundamental, bem como a autora Débora DINIZ (2008) e o

olhar feminino sobre a pesquisa e na produção audiovisual; a cineasta indicou Vímeo com

os filmes dela: https://vimeo.com/catarinaalvescosta . Essa é a plataforma mais utilizada

entre os antropólogos no Brasil também para organizar os acervos.

     3) debate de um dos filmes em cineclube online, registrado em audiovisual, 

 preferencialmente com a participação da cineasta. Esta etapa permitirá a compreensão de

como o filme etnográfico é entendido por pessoas de fora da área da Antropologia, mas

com alguma conexão com cineclubismo, o que garante um mínimo de conhecimento sobre

linguagem cinematográfica. Bem perceber as  identificações possíveis no debate sobre a

questão do feminino na construção dos filmes (e de qual feminino se fala); 

     4) entrevista em profundidade com a cineasta para compreensão dos processos

criativos que serão analisados pelo método do Design Audiovisual (BECKER et al 2018)

quanto a circulação e da Teoria Feminista quanto ao conteúdo – o que há de específico

em um olhar feminino sobre o mundo.

Discussão
     Os dados produzidos serão analisados a partir da epistemologia Latino-Americana,  por

meio dos conceitos de mediação (MARTÍN-BARBEIRO, 1997), diálogos sociais e culturas

híbridas (CANCLINI, 2008) e também das teorias feministas buscando o lugar de fala, a

visibilidade, e a produção de um olhar feminino sobre o social a fim de tensionar a análise

para a produção de conhecimento sistematizado sobre o processo de fazer fílmico da

realizadora e a circulação online dos filmes, procurando analisar se ocorre e como se dá o

rompimento de barreiras acadêmicas para consumo de filmes etnográficos em contextos

de Cultura Digital. Três elementos inicialmente norteiam essa discussão do processo
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dialógico: a noção de literácia midiática,  considerando que antes de tornar-se cineasta,

Catarina Alves Costas teve um percurso de participação em cineclubes como um processo

formativo do olhar; a noção de prossumer, a fluidez entre os papeis de consumidora e

produtora da cineasta; os dispositivos e a produção de conhecimento por familiarização, 

 devido a imersão nos universos pesquisados, o que reflete no filme e permite a

compreensão e diálogo sobre os temas incorporados na narrativa. Destas forma, o

conceito central da tese  - o documentário etnográfico como prática social – será discutido

a partir de quatro frentes de análise: 

1. Dispositivos documentais (a busca por uma identificação de um conjunto de regras

que delimitam ou não o processo de realização dos filmes de Catarina); 

2. Olhar feminino do mundo (de uma realidade de mundo que se constrói por meio de

dispositivos estilísticos e de discursos narrativos). 

3. Circulação dos filmes de Catarina Alves Costa em cineclubes (ampliação da mostra

destes filmes para além do âmbito acadêmico); 4. Prática social e dialógica de filmes

etnográficos.

Considerações
     Com essa pesquisa existe uma expectativa de que a análise completa da obra dessa

cineasta produza um conhecimento sistemático sobre o fazer fílmico, capaz de ser

apreendido no Brasil por várias áreas do audiovisual, incluindo a questão dos dispositivos

elaborados pela cineasta, para além do campo da Antropologia. Com a compreensão dos

processos de financiamento dos filmes e das redes acadêmicas e científicas acionadas para

a produção, busca-se compreender como esses elementos impactam a dinâmica de

circulação de filmes na internet, ampliando a possibilidade de rompimento de barreiras

acadêmicas para consumo de filmes etnográficos. A partir da experiência com os

cineclubes estima-se a possibilidade de formação de plateia para esse formato no Brasil,

mediado pela Cultura Digital, de tal modo que viabilize a circulação e conversação sobre

temáticas sociais, a partir de um olhar feminino sobre elas. A visibilidade social,

interpretada por conceitos da epistemologia latino-americana pretende tensionar as

relações internas e externas dos filmes, tanto na questão de gênero quanto na questão de

um olhar europeu sobre o mundo.
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1. Introdução
     Na sociedade contemporânea, o binômio ciência e tecnologia tem sido responsável por

promover diversas transformações sociais, políticas e econômicas. De certa maneira, a dupla

interdependente tem sido considerada o próprio sinônimo de evolução da humanidade.

       Se é ponto pacífico que, mais do que em qualquer outro momento da história, a ciência e

a tecnologia (em sua versão tecnocientífica) passaram a exercer um papel central em nossas

vidas, como diz Feenberg (2013, p. 52), “passando a predominar acima de todos os outros,

criando até mesmo uma cultura nova”, é fundamental que a ciência não seja apenas divulgada,

mas que seja comunicada de forma reflexiva para ser compreendida em todas as suas

dimensões políticas, econômicas e culturais. Em suma, “as pessoas precisam ter acesso à

ciência e à tecnologia não somente no sentido de entender e utilizar os artefatos como

produtos ou conhecimentos, mas também para opinar sobre o uso ou não desses produtos”

(BELENS, 2013, p.38).

      Mas para que isso de fato aconteça, é preciso que uma comunicação de ciência esteja de

acordo com as demandas dessa nova modernidade reflexiva (GIDDENS, 1990).
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2. Metodologia
    Essa pesquisa se insere na modalidade qualitativa já que objetiva discutir acerca das

relações entre mídia, ciência e divulgação científica no canal ScienceVlogs Brasil com o

intuito de compreender suas principais características enquanto produto e comunidade.

  Penso ser importante utilizar como ferramenta metodológica a entrevista

semiestruturada, de preferência realizada presencialmente, caso no momento deste

procedimento os entraves derivados da pandemia de Covid-19 já tenham sido superados.

Caso contrário, deverão ser realizadas no formato online. Tais entrevistas buscarão

identificar a compreensão de ciência (positivista/moderna – Construtivista/ESCTs) dos

divulgadores, o Ethos que representam, como se enxergam como

pesquisadores/divulgadores, sua influência como comunicadores, a relação com a

plataforma, etc.

  ABRIL (2012) propõe observar o texto como uma prática socio-discursiva e

historicamente situada, o que implica a consciência de uma dimensão política das imagens,

ou seja, de suas dimensões de poder. 
uma forma de organização sociohistórica da percepção visual, da regulação das

funções da visão e de seus usos epistêmicos, estéticos, políticos e morais. É também

um modo socialmente organizado de criar, distribuir e inscrever textos visuais,

processo que implica sempre em determinadas tecnologias de fazer-visível, técnicas

de produção, de reprodução e de arquivo. (ABRIL, 2012, p. 35). 

     Do ponto de vista metodológico, a incorporação dessa perspectiva possibilita um

alargamento do sentido do texto verbo-visual, já que uma das características do objeto é a

composição imagem (texto visual) e voz (paisagens textuais), que na concepção de

(VIANNA, VAZ e SANTOS, 2008, p. 114) “constituem materialidades diversas como

caligrafia, tipografia, imagem e som, que conformam textualidades”. Isso quer dizer que

trilhas musicais, textos falados ou narrados em off, risadas e entonações diversas que

compõem o material empírico de investigação, característicos das produções audiovisuais

dessa plataforma, serão levadas em conta na análise.

    Outra autora importante no que concerne a metodologia é Diana Rose (2002),

sobretudo o capítulo Análise de imagens em movimento, do livro pesquisa qualitativa com

texto, imagem e som de Martin W.Bauer e George Gaskell. A aplicação da metodologia é

dividida em quatro fases: seleção, transcrição, codificação e tabulação. Assim, tanto Abril

(2012), ao pensar na dimensão do texto verbo-visual em uma prática socio-discursiva e

historicamente situada, quanto Diana Rose (2002) ajudam a pensar sobre o objeto em

dimensões descritivas, analíticas e interpretativas.

Discussão
     O fenômeno da comunicação científica, compreendida como “o amplo processo de

geração e transferência de informação científica” (Braga, 1997, p.40) emprega diversas

modalidades de formatos, canais de divulgação e atores de diversos campos do

conhecimento.
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    Na literatura encontramos uma dupla função para essa atividade. A primeira,

identificada como disseminação (BUENO, 2010) tem intenções de mobilizar o debate

entre especialistas do próprio campo social da ciência, com o intuito de tornar conhecidos

dentro da própria comunidade resultados de pesquisa, relatos de experiencia, etc. 

       Já quando se fala de divulgação científica, há uma clara referência em atender uma

crescente demanda da própria sociedade no que tange a uma “preocupação em melhor

conhecer- e também controlar-  o que se faz em ciência e o que dela resulta” (ALBAGLI,

1996, p. 396). A divulgação, ao contrário da disseminação ocorre por meio de diferentes

mídias (meios de comunicação, redes sociais...) e espaços (museus, zoológicos...) por

diferentes atores sociais (jornalistas, divulgadores, assistente ou guia de museus...). Assim,

o próprio fazer científico é atravessado pela dependência da comunicação científica. Como

afirma Le Coadic (1996), sem informação a ciência não pode se desenvolver e viver. 

          Nesta esfera, Oliveira (2018) cita cinco dinâmicas que atravessam todas as esferas

do conhecimento e definem ao mesmo a importância e a dependência da comunicação

científica para a prática da ciência: 1- reputação junto aos pares e busca por visibilidade de

sua produção; 2- resultado dessa busca por visibilidade, seja por pares ou pela sociedade,

nessa lógica surgem diferentes atores sociotécnicos cuja ação se baseiam em métricas de

performance; 3- prestação de contas para entidades reguladoras e para a própria

sociedade que contribui com o pagamento de impostos para o desenvolvimento da

ciência; 4- concomitante a dinâmica três, surge uma necessidade de adaptar a

comunicação do processo científico com foco na audiência já que há todo momento é

preciso justificar a relevância e impacto social para estes agentes científicos ou não; 5- e,

por fim, como resultado dessa nova configuração comunicacional da ciência, os atores

competem por uma nova visibilidade baseado em métricas de atenção e repercussão das

mídias sociais, emergindo uma nova ordem de engajamento dos atores científicos.
Estes espaços, como esferas dinâmicas que refletem disputas políticas e sociais, são

ocupados por diferentes atores humanos e não humanos, que competem pela

relevância da informação, pela legitimação do saber e pela mercantilização do

conhecimento (OLIVEIRA, 2018, p. 104).

     Nesse sentido, como afirma a autora, emerge uma nova configuração da comunicação

científica na era digital que se dá pela popularização das tecnologias digitais, mas também,

diria eu, por outros dois fatores: a precarização do trabalho de pesquisador e a passagem

de uma sociedade fortemente marcada pelos meios de comunicação para uma

midiatização das sociedades industrias (Veron, 1977, p.14) onde o imagético se constitui

como o novo código dominante.

    Assim, o desenvolvimento de fenômenos técnicos são transformados em meios

(FAUSTO NETO, 2012) mas não mais como instrumentos, ou seja, a ciência não é apenas

divulgada nos meios de comunicação mas também construída por essas instituições

(Youtube e SVBr) e atores (Divulgadores/pesquisadores) e nesse novo panorama surgem

novas relações.

    Se em sociedades marcadas por meios de comunicação a agenda midiática era de

responsabilidade dessas instituições (McCombs, 2004), em sociedades midiatizadas, ou em

vias de midiatização, como defende (Fausto Neto, 2012), a ciência passa a ser cada vez

mais midiatizada (Weingart, 1998).
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     Mas não somente a ciência enquanto instituição passa por essa reconfiguração. Até

mesmo os próprios comunicadores de ciência, ora divulgadores ora pesquisadores, passam

a buscar novas estratégias para comunicar a ciência nessa nova ambiência midiatizada e

audiovisual. Compreender o uso dessas novas estratégias também é parte interessante da

pesquisa. Que a ciência e diversas outras práticas sociais passam por um processo de

midiatização em determinados momentos mais intensos ou não, parece não haver muita

dúvida. O que a pesquisa postula é a de que o próprio processo de comunicação científica

ganha novas singularidades em ambientes digitais e que chamá-los somente de divulgação

científica é deixar de compreender o fenômeno em sua complexidade.

    Assim, levando em conta essa nova ambiência da sociedade, as atividades de

comunicação de ciência produzidas por esses divulgadores associados ao canal

Sciencevlogs Brasil, no Youtube, deveriam ser encaradas não somente pelo seu objetivo

(levar um conhecimento restrito para um público amplo) mas em toda sua complexidade:

carregada de atravessamentos humanos e não humanos em uma lógica sociotécnica que

podem definir, inclusive, a composição autoral dos produtos. É nesse sentido que o termo

comunicação midiatizada da ciência aparece na pesquisa.

       A nossa hipótese heurística é a de que o youtube é mais do que simplesmente um

espaço de armazenamento e compartilhamento de vídeos. Ele é um elemento constitutivo

no processo de produção do sistema de divulgação científica. Esta proposição é a posição

central norteadora do eixo da pesquisa e que possibilita compreender essa atividade como

comunicação midiatizada da ciência. 

      Decorrente desse novo cenário de comunicação midiatizada da ciência outras

hipóteses surgem, não necessariamente dependentes, mas atreladas a ela. 

      A primeira é a de que no contexto da midiatização das práticas sociais, o conceito de

campos sociais (Bordieu,1983) e seus respectivos ethos: media (Rodrigues, 1990);

científico (Merton, 1977); e pós-acadêmico (Ziman, 1999) já não estão mais bem definidos,

ou seja: quem faz ciência não está atrelado somente ao ethos científico ou pós-acadêmico.

Quem faz divulgação científica não está atrelado somente ao campo dos media. Nessa

nova configuração, onde “os campos estão em interação, não conformados por suas

fronteiras” (SANCHETONE, 2009), surge um novo ethos com características próprias

dessa nova dinâmica de divulgação em produtos áudio visuais.

     A segunda hipótese é a de que não somente o entendimento ou compreensão do que

seja ciência para esses divulgadores associados ao canal ScienceVlogs Brasil interfere nos

produtos finais, mas a própria dinâmica de funcionamento da plataforma faz isso. Logo, o

processo de pensar sobre a ciência, que deveria ser também uma das prerrogativas das

atividades de divulgação científica não ocorre. Assim, essa atividade no objeto estudado

ainda é encarada como um mero acessório das comunidades científicas.

     Diante do exposto, o seguinte objetivo geral foi proposto: Discutir acerca das relações

entre mídia, ciência e divulgação científica no canal ScienceVlogs Brasil com o intuito de

compreender suas principais características enquanto produto e comunidade.
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4. Considerações
     As reflexões e proposições trazidas até aqui objetivaram elucidar caminhos teóricos

(Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia; Sociedades midiatizadas) e percursos

metodológicos (Texto verbo-visual; análise de imagens em movimento) da futura

investigação. Procurou demonstrar a validade de construção da hipótese heurística da

investigação e seu objetivo principal. 

    Tentou deixar claro, dentro do limite de um resumo expandido, o processo de

midiatização dos campos sociais e a reconfiguração dos seus atores impondo a eles novos

modos de agir, acolher significados e produzir sentidos. A observação desse processo só

faz sentido se for vista sob vários ângulos, tanto em ordem relacional quanto transversal,

aos quais envolvem elementos relacionados a tecnologia (youtube), aos indivíduos e

estratégias (Comunicadores e SVBr) e os elementos que compõem esse relacionamento

que se dão em ordem cultural e sociotécnico.
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1. Introdução
Para os atletas paralímpicos, vencer as competições não garante a superação dos obstáculos
que se apresentam na busca por igualdade de oportunidades e direitos. A realização dos
Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, evidenciaram uma evolução esportiva e de
performance construída durante anos, mas que, mesmo consolidada, não garantiu a esses
atores um lugar de destacada paridade de participação (FRASER, 2003) frente a atletas sem
deficiência. Pela primeira vez na história do esporte nacional, todas as 22 categorias dos
Jogos Paralímpicos contaram com atletas do país: 278 deles buscaram a melhora nas próprias
marcas e as sonhadas medalhas. O empenho colocou o país em 8º lugar no quadro geral de
medalhas no que foi o segundo melhor desempenho na história brasileira nos Jogos
Paralímpicos. Cada uma das 72 medalhas – 14 de ouro; 29 de prata e 29 de bronze – pode
até ter impulsionado manchetes, mas estiveram longe de garantir histórias que pudessem
equiparar os espaços de fala que esses atores buscam com os que já pertencem naturalmente
aos atletas de elite que disputam os Jogos Olímpicos. Cabe dizer que o primeiro passo rumo
ao reconhecimento dos atletas paralímpicos foi a introdução de pessoas com deficiência na
prática esportiva, em meados dos anos 1890, na Alemanha, quando dois clubes passaram a 
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contar com a participação de surdos em várias modalidades. Ainda que essa conquista

longínqua represente um marco importante para as pessoas com deficiência, as

desigualdades econômicas e sociais – e a forma como esses atores são percebidos e

retratados no cotidiano social – ainda são entrave considerável na busca por

reconhecimento e redistribuição, principalmente diante de atletas de elite sem nenhuma

deficiência (FIGUEIREDO E NOVAIS, 2010; MARQUES, 2010; BRAZUNA E CASTRO,

2001).

      Na pesquisa em curso, pretendemos analisar de que forma a invisibilidade e o

reconhecimento dos atletas com deficiência se apresentam em três camadas distintas. A

partir da questão “como é enquadrada a luta por reconhecimento de atletas com

deficiência na mídia, na comunicação advocacy e no campo social?”, vamos analisar

comparativamente, a partir do enquadramento multimodal: 1) o conteúdo relacionado aos

atletas com deficiência exibido no Esporte Espetacular de 2017 a 2021 - último ciclo ate a

realização dos Jogos Paralímpicos de Tóquio; 2) o conteúdo exibido no canal do Youtube

do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) durante o mesmo período; 3) o posicionamento de

dois atletas paralímpicos de elite e um atleta amador com deficiência sobre a luta social

por reconhecimento por meio da entrevista em profundidade.

      Alguns insights nos orientam nessa fase preliminar: sendo a deficiência um objeto

indissociável da condição desses atores, como ela é utilizada – ou ocultada ao longo da

cobertura que antecede, acompanha e sucede a realização dos Jogos Paralímpicos? E de

que forma ela interfere na narrativa usada pelo Esporte Espetacular e pelo Comitê

Paralímpico Brasileiro? Após a definição desses quadros, vamos observar de que forma os

sentidos dessa luta por reconhecimento também deslizam seu sentido na construção da

identidade e busca por direitos na vida social desses atores. 

      Essa pesquisa constitui a continuação de observações que já começamos a fazer a

partir da dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em

Comunicação (PPGCOM) da UFPR. Nesse processo anterior, verificamos o conteúdo de

postagens do Twitter feitas durante os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e que

partiram da conta oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e dos usuários que

utilizaram a hashtag #JogosParalímpicos. Após a análise de conteúdo, concluímos que três

tipos diferentes de reconhecimento foram oferecidos aos atletas paralímpicos: o

Reconhecimento Institucional; Reconhecimento Esportivo e o Reconhecimento

Afetivo/Ideológico. Falaremos sobre eles adiante e explicaremos de que forma esses

conceitos devem ajudar a nortear os estudos que queremos desenvolver a partir desta

pesquisa.

2. Metodologia
     Todas as 260 edições do Esporte Espetacular, exibidas ao longo do recorte temporal

definido, vão ser coletadas por meio do Globo Universidade. Serão descartadas as edições

que não tiverem conteúdo relacionado aos atletas paralímpicos. Os materiais do canal do

CPB no Youtube serão coletados a partir da plataforma. A partir da seleção, os materiais

vão ser analisados por meio do enquadramento multimodal, através de um livro de

códigos. A definição desse norteamento vai permitir a análise de imagens em movimento 
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por meio da divisão delas em quadros de sentido. Tanto o uso de imagens quanto a

narrativa jornalística devem ser analisadas por meio de variáveis independentes como:

frames; tipos de deficiência; gênero; modalidade esportiva; tipos de reconhecimento:

Institucional, Esportivo, Afetivo/Ideológico (ANACLETO, 2018). Especificamente na

narrativa, algumas categorias preliminares devem ajudar na definição dos quadros:

supercrip, vitimização, infantilização e trivialização (POFFO et al (2017, p. 1.354).

      A partir dessa análise, vamos discutir os resultados sob o amparo das discussões

previamente apresentadas neste projeto. A partir da teoria do reconhecimento,

pretendemos observar como as ferramentas usadas no enquadramento noticioso da mídia

tradicional versus os quadros de sentido encampados pelo representante advocacy dos

atletas impulsionam ou inviabilizam a luta por reconhecimento desses atores. As

entrevistas em profundidade vão nos ajudar a ampliar a observação desse fenômeno pra

entender de que forma esses enquadramentos também deslizam seus sentidos para a vida

social das pessoas com deficiência – afetando a construção de sua identidade e a luta por

reconhecimento que os movem nas interações.

3. Discussão
      Os atletas paralímpicos pertencem a uma minoria que vive os efeitos das desigualdades

sociais de duas formas distintas, mas complementares: primeiro, como já vimos, no âmbito

social – enquanto pessoas com deficiência que vivenciam dificuldades de acessibilidade e

mobilidade – e, depois, como esportistas de elite que nem sempre têm valorizadas suas

capacidades individuais no esporte. As discussões sobre teoria do reconhecimento feitas

entre Nancy Fraser (2003) e Axel Honneth (1999; 2003) permitem analisar esse problema

com clareza. Brevemente, podemos resumir o pensamento honnethiano a partir da defesa

do reconhecimento como objetivo inerente ao sujeito em sua busca por autorrealização. O

autor defende que as relações intersubjetivas que alavancam o desenvolvimento das

identidades são as responsáveis por essa autorrealização (MENDONÇA, 2007). Por outro

lado, Fraser (2003), em uma crítica a Honneth, entende que o reconhecimento restrito à

valorização da identidade não é suficiente para resolver os problemas de justiça. Dessa

forma, ela propõe um modelo bidimensional que se baseia na correção de dois problemas

principais: o primeiro de ordem objetiva, relacionado à distribuição de recursos materiais –

a redistribuição – e o segundo de ordem subjetiva, ligado ao respeito e à igualdade de

oportunidades a todos os sujeitos – o reconhecimento. Para Fraser (2003), só há justiça

quando todos os indivíduos vivenciam a paridade de participação, ou seja, a possibilidade

de participar como pares das decisões sociais.

     Considerando esses conceitos bastante prévios, é possível pensar nos meios de

comunicação não como meros instrumentos de informação e entretenimento, mas como

uma arena importante para a exposição das demandas por reconhecimento e

redistribuição. No entanto, estudos anteriores mostram que a narrativa carregada de

estereótipos caminha no sentido contrário dessas demandas. Figueiredo (2014, p. 5) já

destacava que a narrativa midiática tende a retratar os atletas paralímpicos como “vítimas”

que  “superaram”  o “sofrimento”  para se tornarem “super-herois”  no esporte.  A prática 
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 narrativa é conhecida como supercrip (HARDIN, 2004), que “atribui ao atleta paralímpico

valores mais ligados à deficiência e à superação de suas dificuldades do que aos seus feitos

esportivos” (MARQUES, 2016, p. 93).

      A desvalorização das capacidades individuais do atleta paralímpico, causada pelo

supercrip, é só um dos danos causados à identidade desses atores na esfera do

reconhecimento. É, também, apenas uma das ferramentas usadas pela mídia para

enquadrar os atletas paralímpicos. Marques (2016, p. 93) atenta para a face redistributiva

desse problema: para ele, esse “desprestígio” também é um obstáculo para que o atleta

alcance o status de ídolo, o que, por consequência, dificulta a obtenção de patrocínios.

Pesquisas multidisciplinares, que encontram abrigo na Sociologia, na Antropologia, na

Educação Física e na Comunicação também analisam de forma crítica como a narrativa da

mídia reforça estigmas e preconceitos contra os atletas paralímpicos (BRAZUNA E

CASTRO, 2001; FIGUEIREDO E NOVAIS, 2010; MARTINS E BARSAGLINI, 2011;

MAVIGNIER, 2013; FIGUEIREDO, 2014; TEIXEIRA, LABANCA E PEÑA, 2016).

         Para além da narrativa jornalística, Figueiredo (2014) tem se dedicado a perceber os

fenômenos que envolvem o uso da imagem nas reportagens sobre os esportes

paralímpicos como outra ferramenta de enquadramento importante. Em uma análise sobre

a cobertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, a pesquisadora demonstrou que,

em geral, os atletas homens têm maior espaço de destaque e que, majoritariamente, a

deficiência é escondida das fotografias:
Os atletas com deficiência, por exemplo, são retratados de forma diferente, e

muitas vezes são ignorados, o jornalismo esportivo geralmente age como se o

esporte adaptado não fosse legitimado e competitivo. Não obstante o seu

potencial, o histórico de atuação da mídia em termos das representações e

discursos adotados referentes à pessoa com deficiência, não raro, apenas replica

os preconceitos e estereótipos sociais. (FIGUEIREDO, 2014, p. 485)

        A prática de indissociar a deficiência do atleta paralímpico não é recente. Na análise

de oito jornais impressos da França e da Alemanha, Schantz e Gilbert (2001) também

observaram que as fotos utilizadas na cobertura tendiam a esconder a deficiência dos

atletas paralímpicos durante os Jogos Paralímpicos de Atlanta de 1996. Outro estudo feito

por Buysse e Borcherding (2010) demonstrou que a deficiência era fator ocultado em 61%

das matérias publicadas em 12 jornais impressos de cinco países durante os Jogos

Paralímpicos de Pequim, em 2008. A pesquisa também verificou que, no caso das fotos em

que as deficiências eram visíveis, os atletas em cadeira de rodas eram os mais

representados com 46% das aparições. Marques (2010, p. 181) explica que, parte dessa

abordagem tem origem no preconceito. Ele defende que as modalidades em cadeira de

rodas são mais valorizadas do que as outras porque tanto representam a imagem

estereotipada da pessoa com deficiência quanto porque apresentam atletas com corpos

“mais próximos dos padrões sociais”.

       O ato de esconder a deficiência ou explorá-la em demasia nas imagens é condenado

pelo guia oficial de cobertura destinado a jornalistas pouco antes dos Jogos Paralímpicos

Rio 2016. No documento, assinado por diversas instituições e pelo Comitê Paralímpico

Brasileiro (CPB), há exemplos práticos de como uma escolha imagética pode reforçar o

estigma  contra o  atleta  paralímpico. Todos  esses estudos  permitem  perceber  que a 
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deficiência, que distingue o atleta paralímpico e constitui sua identidade, é, ao mesmo

tempo, evidenciada na narrativa e tornada invisível na escolha dos recursos imagéticos da

mídia – em um processo controverso de construção da notícia e produção de sentido

(CHARADEAU, 2015). Esse critério que, muitas vezes, deixa de lado o desempenho, a

preparação e os aspectos profissionais da vida esportiva do atleta, reforça o estigma de

que o esportista de elite com deficiência é, ainda que vencedor, dependente e digno de

menos valorização.

       Na pesquisa que deu origem ao estudo que propomos aqui, notamos que, no Twitter,

usuários que utilizaram a hashtag #JogosParalímpicos e o CPB, por meio de sua conta

oficial, ofereceram três esferas distintas de reconhecimento aos atletas paralímpicos: 1)

Reconhecimento Institucional: voltado à valorização dos Jogos Paralímpicos como evento;

2) Reconhecimento Esportivo: referente ao desempenho e à performance do atleta

paralímpico e 3) Reconhecimento Afetivo/Ideológico: que atribui aos atletas paralímpicos

exemplos de superação de obstáculos. Essas modalidades de reconhecimento nos

ajudaram a entender como se deu a luta dos atletas paralímpicos no Twitter e podem nos

auxiliar na compreensão dessas demandas exploradas no âmbito da mídia. O

Reconhecimento Afetivo/Ideológico merece destaque como sendo ligado principalmente à

narrativa supercrip que já mencionamos anteriormente.

      Entendemos que, a partir da narrativa e das escolhas imagéticas, ferramentas

cotidianas do fazer jornalístico, os quadros de sentido são formados. Mendonça e Simões

(2012, p. 191) explicam que o conceito de enquadramento, desenvolvido por Erving

Goffman, é apropriado de três formas principais: a primeira delas pensa na presença de

mensagens metacomunicativas no processo de interação; a segunda é usada a serviço da

análise de conteúdo discursivo, com especial atenção às “molduras e saliências” dos

enunciados e a última se debruça a entender como a adoção estratégica de discursos

produz frame effects. Pensando dessa forma, entendemos ser possível associar os quadros

encontrados na análise do Esporte Espetacular o do CPB – e os efeitos que eles têm na

luta por reconhecimento dos atletas paralímpicos – à materialização dessa luta também em

outros âmbitos da vida social das pessoas com deficiência, por meio dos atravessamentos

de sentido permitidos pela comunicação.

4. Considerações
       A pesquisa tem como desafio principal desenvolver uma metodologia que permita aliar

o enquadramento multimodal às imagens em movimento que vão ser analisadas como

objeto. Nosso objetivo é observar, a partir da narrativa e das escolhas imagéticas, quadros

de sentido que se relacionem com a realidade social de luta por reconhecimento dos

atletas com deficiência, de elite ou não. Em uma interface com as Ciências Sociais,

propomos um debate que consiga aprofundar o entendimento da Comunicação como

ponte essencial para a compreensão de questões sociais da construção da identidade

ligadas às minorias, como as pessoas com deficiência e, por consequência, os atletas

paralímpicos.
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1. Introdução
     Um dos mais importantes motores do feminismo, seja enquanto movimento social, seja

como teoria, é a ideia de que “o pessoal é político”. A frase, cristalizada na fala da ativista

Carol Hanish (1970), é produto de reflexões em grupos de estudos e discussões feministas

realizados nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970, no período que se convencionou

chamar de “segunda onda” do feminismo.

     Apesar dos recortes questionáveis de classe e raça desses grupos de reflexão, que

acolhiam com frequência apenas mulheres brancas e de condições socioeconômicas

privilegiadas (hooks, 2019), eles ajudaram a projetar o movimento feminista na época,

pavimentando o caminho para ações que extrapolavam os ambientes restritos em que as

discussões aconteciam.

     Meio século depois, grupos de discussão online e comunidades ambientadas em sites

como o Facebook e aplicativos de conversação como o WhatsApp reproduzem lógicas

similares, apresentando-se como alternativas para uma reorganização do movimento

feminista e para a ampliação do debate entre mulheres, mesmo nos casos em que as

discussões não adotam retóricas feministas ou militantes.
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      Muitos destes grupos atuam como fóruns para discussão de temas de interesse

privado – é o caso de centenas de comunidades dedicadas a questões sobre liberdades

reprodutivas da mulher, envolvendo maternidade, contracepção e aborto. Ali, acontecem

trocas de experiências e são compartilhadas vivências e aprendizados. 

       Assim, o argumento central do discurso de que “o pessoal é político” é o de que, se

dilemas pessoais são compartilhados por tantas mulheres, então essas demandas não são

íntimas e individuais, são coletivas e, portanto, políticas. 

       Além disso, as conexões que se formam a partir desse tipo de troca constituem as

chamadas “redes sociais de apoio” (ARILHA; 2011; PORTUGAL; MARTINS, 2011). Apesar

da popularização do termo “redes sociais” para designar sites de mídias sociais focadas na

interação entre os usuários, como o Facebook e o Twitter, o uso do termo “redes sociais

de apoio” (RSA) por áreas do conhecimento como a Saúde Coletiva, a Psicologia e a

Sociologia precede a internet, considerando a formação de verdadeiras redes de

indivíduos calcados na empatia e na solidariedade. São estruturas compostas por laços

construídos pela família, pelas amizades e pela comunidade (PORTUGAL; MARTINS,

2011), às quais os indivíduos pertencem em uma dimensão física, e que servem como uma

espécie de lastro emocional, especialmente em situações de fragilidade.

    No entanto, quando se trata de grupos online, o que leva essas conexões a se

formarem? Qual o papel da comunicação na elaboração dessas redes? Qual o sentido

percebido pelas mulheres na produção de narrativas constitutivas destes espaços e como

essas narrativas ajudam a solidificar estes laços? Diferentes abordagens de estudos sobre

internet e mídias sociais digitais se dedicam a compreender os aspectos que permeiam a

comunicação nesses ambientes, mas o maior volume de esforços neste sentido se debruça

sobre ambientes de acesso livre – os fóruns abertos, fanpages no Facebook, caixas de

comentários em sites jornalísticos, entre outros. 

       Tendo esses aspectos em vista, o que esta pesquisa busca tensionar é a percepção das

pessoas que frequentam os grupos fechados nas mídias sociais, detendo-se

especificamente sobre grupos voltados a discutir liberdades reprodutivas. A questão de

pesquisa proposta é a seguinte: como as mulheres compreendem o papel das

conversações nos grupos fechados e online para a formação de redes sociais de apoio,

configuradas na fronteira entre as esferas pública e privada? Parte-se do pressuposto de

que as conversações online são práticas que contribuem de variadas maneiras para

expandir o espectro destas RSA, que se consolidam a partir da confiança que se constrói

graças às características comunicacionais que moldam as conversas.

        A seguir, serão apresentados a metodologia de pesquisa e uma breve discussão sobre

os principais operadores teóricos mobilizados para analisar o objeto descrito acima.

2. Metodologia
     Uma vez que a proposta da presente pesquisa é analisar o olhar das mulheres sobre as

dinâmicas de conversação nos grupos fechados no Facebook e no WhatsApp, espaços que

partem de um acordo implícito de privacidade e confiança, não são muitas as abordagens
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que dão conta deste objeto de investigação sem que se desrespeite alguns princípios

éticos básicos. A solução proposta, portanto, é olhar para estes grupos a partir da lente

dos sujeitos que os compõem.

      Assim, a metodologia adotada será a de entrevistas em profundidade semiestruturadas,

método que permitirá compreender a percepção das mulheres participantes de grupos

fechados online, especialmente aqueles que tratam de assuntos com uma carga alta de

privacidade, como é o caso das comunidades que discutem liberdades reprodutivas.

   Este tipo de técnica de pesquisa qualitativa, também chamada de entrevistas

semiabertas (DUARTE, 2009; ROSENTHAL, 2014), tem abordagem livre e parte de um

roteiro preliminar e flexível, cujas questões são adaptadas a cada entrevista, de acordo

com as respostas e sinalizações das inquiridas. A expressividade e a intencionalidade

presentes nas falas dos indivíduos são consideradas no momento da análise e ajudam a

elaborar as formulações acerca do objeto pesquisado (MELLA, 1998). 

       Ao conversar com mulheres que participam dos referidos grupos, espera-se abordar

questões como com quem, como, sobre o que e em que condições as mulheres conversam

a respeito destes temas, com que níveis de autoconsciência e confiança elas o fazem, se

ou como se percebem enquanto parte de uma ou várias redes sociais de apoio a partir da

participação nestes grupos, e qual o papel das trocas discursivas e recursos narrativos na

composição desta comunicação.

       A seleção dos sujeitos de pesquisa se dará por meio do método bola de neve, em que

as próprias participantes indicam outros possíveis indivíduos a serem entrevistados. O

critério para realização das entrevistas é o de que a mulher selecionada participe de

grupos fechados no Facebook ou no WhatsApp para discutir um dos três seguintes temas

relacionados a direitos reprodutivos – contracepção, gestação e maternidade ou

interrupção da gestação/ aborto.

      Antes de iniciar os contatos com os indivíduos, o projeto passará por avaliação de um

comitê de ética em pesquisa, para definir os procedimentos mais adequados de tratamento

dos sujeitos em questão. 

       Além de analisar mais aprofundadamente a formação de redes sociais de apoio a partir

das trocas comunicativas que ocorrem nestes espaços digitais, as entrevistas poderão

contribuir para o levantamento de alguns aspectos que poderão atuar como variáveis

explicativas e intervenientes na análise, a saber: raça, classe, sexualidade das mulheres e o

próprio tema do grupo em questão.

3. Discussão
    Os grupos fechados online evidenciam uma espécie de fratura no entendimento do

conceito de esfera pública que serve como base para parte significativa da literatura em

deliberação. Já na sua primeira incursão sobre o tema, Habermas (1984) sugeria que a

esfera pública é uma dimensão pública formada por indivíduos privados. Contudo, o

desenvolvimento do pensamento do autor e de alguns de seus leitores sugere algumas

condições normativas para a composição desta esfera – por exemplo, a ideia de que é

preciso que as trocas aconteçam em espaços de acesso aberto e igualitário para que

processos deliberativos componham esta esfera.
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   Por características como as descritas anteriormente, os grupos de mulheres não

respondem aos critérios normativos que vêm sendo atribuídos à esfera pública, ao mesmo

tempo em que não se configuram exatamente enquanto esfera privada. Trata-se de um

patamar intermediário do debate, essencial para a discussão de questões como as que

estão atreladas ao feminismo - o público, o privado, o pessoal, o político e o doméstico.

      A presente pesquisa sugere tensionar o conceito de esfera pública, considerando uma

perspectiva ampliada da deliberação atenta a fenômenos como as conversações cotidianas

e informais (YOUNG, 2001; STROMER-GALLEY, 2007; 2014; MANSBRIDGE, 2009;

CHAMBERS; 2009; BLACK, 2016; MARQUES, 2008; 2017), tendo em vista releituras

contemporâneas da dicotomia público e privado do feminismo (hooks, 2019; OKIN, 2008;

BIROLI; MIGUEL, 2014). Para isso, serão mobilizados conceitos como os de públicos

(WARNER, 2002), contrapúblicos (FRASER, 1999) e contrauniversos (BEAUVOIR, 2016). 

   Segundo Fraser (1999, p.13), em sociedades estratificadas, a presença de múltiplos

públicos promove um ideal de paridade de participação de uma maneira mais eficiente do

que a existência de uma única esfera pública. A segmentação dos espaços de discussão

amplifica a capacidade de organização discursiva e de ação entre os públicos subalternos

que, segundo uma visão revisionista da esfera pública, "têm encontrado as vantagens de

construir públicos alternativos". A esses, a autora chama de “contrapúblicos subalternos”

(FRASER, 1999, p. 13).

      Assim, enquanto a ideia de “públicos” (WARNER, 2002) sugere espaços essencialmente

marcados pela circulação dos discursos, os contrapúblicos subalternos seriam "cenários

discursivos paralelos nos quais os membros sociais subordinados criam e circulam

contradiscursos para formular interpretações opositoras de suas identidades, interesses e

necessidades" (FRASER, 1999, p. 15). Embora esta noção se situe essencialmente numa

dimensão comunicativa, ela dialoga com o processo descrito por Beauvoir ao discutir como

se relacionavam alguns grupos de mulheres que observa em uma das obras clássicas da

teoria feminista, O Segundo Sexo. Segundo a autora, especialmente em situações nas

quais se sentem oprimidas ou subjugadas, as mulheres recorrem a outras mulheres, onde

encontram aceitação, suporte emocional e apoio às suas decisões. “A história das mulheres

é permeada pela construção desses “contrauniversos”, que serviram, desde sempre, para

criar níveis de autonomia, de cumplicidade e de resistência à opressão e exploração”

(BEAUVOIR, 2016, p. 372). A autora se refere especificamente às interações entre

mulheres que recorriam à prostituição e, a despeito de divergências e brigas internas,

ainda assim colaboravam entre si quando havia um opositor em comum.

     A leitura de Beauvoir permite uma interpretação de que essas relações de solidariedade

diante de algumas situações específicas vivenciadas pelas mulheres, ou seja, os

contrauniversos, seriam similares à ideia das redes sociais de apoio, onde as mulheres

encontram uma ferramenta na busca por autonomia e liberdade (PARADIS, 2019, p. 33).

   Vislumbrar o papel das trocas comunicativas na consolidação desses laços de

solidariedade e compreender de que forma as mulheres conversam e entendem as

discussões como parte desses contrauniversos, bem como incorporam essas trocas em

seus processos cotidianos de deliberação, considerando releituras contemporâneas da

esfera pública e da dicotomia público/privado são alguns objetivos da presente pesquisa.
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4. Considerações
    Observar o papel da comunicação na formação ou consolidação das redes sociais de

apoio entre mulheres por meio dos grupos fechados online a partir da perspectiva das

próprias mulheres que atuam como sujeitos destes grupos traz alguns desafios, que vão da

própria operacionalização da pesquisa, com a seleção das mulheres a serem entrevistas,

bem como a definição  do melhor método de coleta desses dados – se as entrevistas

acontecerão presencialmente ou também online, via chamada de vídeo ou ligação

telefônica – bem como a seleção de métodos consistentes de análise e interpretação dos

dados qualitativos obtidos.

     Alguns desafios atuais são justamente o recrutamento e a definição de uma quantidade

razoável e significativa de indivíduos a serem entrevistados, bem como a submissão da

proposta junto ao comitê de ética em pesquisa para avaliação. Por fim, também estão em

definição os métodos que serão empregados para categorização e análise do material

coletado nas entrevistas, que devem acontecer no segundo semestre de 2021.

Referências

ARILHA, Margareth Martha. Misoprostol: percursos, mediações e redes sociais para o acesso ao aborto

medicamentoso em contextos de ilegalidade no Estado de São Paulo. Ciência & Saúde Coletiva, 17(7):1785-

1794, 2012.

BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo: a experiência vivida – Vol.2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.

BLACK, Laura W. Listening to the City: Difference, Identity, and Storytelling in Online Deliberative Groups.

Journal of Public Deliberation, v.5, n. 1, 2009.

CHAMBERS, Simone. A teoria democrática deliberativa. IN: MARQUES, Angela C. S. (org). A deliberação

pública e suas dimensões sociais, políticas e comunicativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

DUARTE, Jorge. Entrevista em Profundidade. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). Pesquisa

qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

FRASER, Nancy. Repensando a esfera pública: uma contribuição para a crítica à democracia existente.

Equador Debate, [S. l.], p. 139-174, 1999.

HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1984.

HANISH, Carol. The Personal is Political. Notes from the Second Year: Women's Liberation, 1970, p. 76-78.

Disponível em: <http://library.duke.edu/digitalcollections/wlmpc_wlmms01039/>. Acesso em: 15/08/2019.

hooks, bell. Teoria Feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.

MANSBRIDGE, Jane. A conversação cotidiana no sistema deliberativo. IN: MARQUES, Angela C. S. (org). A

deliberação pública e suas dimensões sociais, políticas e comunicativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora,

2009.

MARQUES, Ângela C.S. MAIA, Rousiley C.M. A conversação sobre temas políticos em contextos

comunicativos do cotidiano. Política & Sociedade, n 12, abr/ 2008.

37



  Referências

MARQUES, Ângela C.S. MARTINO, Luís Mauro S. A politização das conversas cotidianas e suas relações com

processos deliberativos. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação

| E-compós, Brasília, v. 20, n.1, jan-abr/ 2017.

MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flávia. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014. 

OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 16 (2), maio-

agosto/2008. 

PARADIS, Clarisse. Liberdade como autonomia e a questão da prostituição: um diálogo entre Mary

Wollstonecraft e Simone de Beauvoir. IN: MARQUES, Danusa. REZENDE, Daniela. MANO, Maira K.

SARMENTO, Rayza. FREITAS, Viviane G. (org). Feminismos em Rede. Porto Alegre: Zouk, 2019.

PORTUGAL, Sílvia. MARTINS, Paulo Henrique. Cidadania, políticas públicas e redes sociais. Coimbra: Editora

Coimbra; 2011.

ROSENTHAL, Gabriele. Pesquisa social Interpretativa: uma introdução. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.

STROMER-GALLEY, Jennifer. Measuring Deliberation's Content: A Coding Scheme. Journal of Public

Deliberation, v. 3, n. 1, Art.12, 2007.

STROMER-GALLEY, Jennifer. New Voices in the Public Sphere: A comparative analysis of interpersonal and

online political talk. Javnost – the public: Journal of the European Institute for Communication and Culture,

v.9, n. 2, Nov/ 2014.

WARNER, Michael. Publics and Counterpublics. New York: Zone Books, 2002. YOUNG, Iris. Comunicação e

o outro: além da democracia deliberativa. In: Souza, J. (org.). Democracia hoje: Novos desafios para a teoria

democrática contemporânea. Brasília: UNB, 2001.

38



O jornalismo de

automação: l imites e

possibil idades de

sistemas guiados por

natural language

generation

Manoella Fortes Fiebig
Orientador(a): Profª Dra.  Claudia Quadros
Comunicação e Formações Socioculturais
manoellaff@gmail.com

1. Introdução
      A produção autônoma de conteúdo jornalístico por meio de softwares guiados pela
natural language generation (Sirén-Heikel et.al, 2020) e pela web semântica (Lammel &
Mielniczuk, 2012) ⎯ conceitos que serão apresentados no decorrer deste resumo ⎯ é uma
realidade em diversos países e instituições jornalísticas, que encontram em empresas de
desenvolvimento de sistemas oportunidades de negócios lucrativos no processo de
automação do jornalismo. Nos Estados Unidos, a Associated Press, a YahooNews! e a
ProPublica são exemplos de instituições que utilizam aplicações autônomas para a produção
de textos jornalísticos. O mesmo acontece do outro lado do atlântico, com relatos de
empresas como a BBC News, The Guardian e agências de notícias que também usufruem da
tecnologia para criar textos jornalísticos completamente automatizados (MILOSAVLJEVIC &
VOBIC, 2019; SIRÉN-HEIKEL, 2020).
      Em fevereiro de 2019, a jornalista Jaclyn Peiser publicou um artigo intitulado "The Rise of
the Robot Reporter" no portal do The New York Times. No primeiro parágrafo do texto,
Peiser alerta para o fato de que jornalistas vem perdendo espaço no mercado de trabalho,
enquanto  as máquinas  e sistemas parecem  entrar em ascensão neste  contexto  profissional.
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No texto, a jornalista revela alguns números relevantes para a discussão sobre o tema: à

época, cerca de um terço de todo o conteúdo publicado pela Bloomberg News passava

por algum procedimento de automação, e a Associated Press (A.P.) já automatizava

editorias inteiras, como as notícias sobre a bolsa de valores, relatórios financeiros, os

resultados esportivos e os relatórios de previsão do tempo com o auxílio de softwares

produzidos por uma empresa americana de desenvolvimento de softwares de geração de

linguagem natural, a Automated Insights.

      Em todo o mundo, empresas como a Automated Insights estão desenvolvendo

sistemas com a utilização de inteligência artificial para criar textos de maneira totalmente

automatizada, com base em dados (não linguísticos, estruturados e não estruturados)

disponíveis na web, transformando-os em textos contextualizados e no formato de

estilístico do jornalismo (obedecendo a estrutura do lead e a consulta a fontes oficiais, por

exemplo).

2. Metodologia
      Compreendendo o jornalismo de automação como um fenômeno multidisciplinar, que

envolve não apenas os sistemas e o desenvolvimento tecnológico nas redações, mas que

implica também em mudanças sociais, estruturais, econômicas e de ensino no jornalismo, o

projeto busca inserir nas discussões a necessidade de se pensar o fenômeno de forma

global. Entretanto, na impossibilidade de analisar todas as faces deste processo tão amplo

e complexo, optou-se por deter as análises às possibilidade e limitações do uso de natural
language generation na produção de conteúdo noticioso.

     Sendo assim, elencamos os seguintes sistemas para serem analisados: Wordsmith,

ARRIA Studio, Article Forge e Articoolo. Com o objetivo de compreender como estes

sistemas podem modificar as rotinas produtivas do jornalismo, serão realizados testes com

estudantes e jornalistas, que irão utilizar os sistemas e, após, responder um questionário

com suas impressões e apontamentos sobre as possibilidades e limitações dos softwares.

Os grupos de teste buscam entender:

1) Como os softwares funcionam na prática;

2) As possibilidades e limitações dos sistemas;

3) O que pensam os jornalistas e os profissionais em formação sobre este novo modelo

jornalístico.

      Tendo como objetivo produzir uma pesquisa social empírica, os dados coletados na

fase de teste e questionário serão analisados por meio da hermenêutica como método de

interpretação dos resultados. Para fins de aproximação do sujeito pesquisador com o

ambiente pesquisado, uma pesquisa exploratória já foi realizada entre os meses de junho a

outubro de 2020. A aproximação da pesquisadora com os sistemas mencionados

identificou que todos eles são pagos, todos são obtidos facilmente online, basta realizar

um cadastro e conceder acesso aos dados de faturamento para a empresa responsável

pelo desenvolvimento da aplicação e, todos os sistemas deixam claro em seus sites que

utilizam natural language generation e machine learning na busca pela transformação de

dados em narrativas textuais. 
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    Até o momento, estamos em tratativas com as empresas desenvolvedoras do

Wordsmith e do ArriaStudio para realizarmos um período de teste nas ferramentas, já que

nos sites não há a opção de experimentação gratuita, somente tutoriais em vídeo que

auxiliam aqueles que já adquiriram a compra de alguma modalidade do sistema. Os

sistemas ArticleForge e Articoolo já foram testados pelas pesquisadoras e uma coleta

preliminar de dados já foi realizada nestas aplicações, embora ainda incipientes, os dados

demonstram alguns resultados interessantes para discutir a qualidade dos conteúdos

gerados pelas plataformas.

3. Discussão
      Consideramos o jornalismo de automação como o produto da utilização de sistemas de

produção de conteúdo noticioso, sejam eles guiados por natural language generation ou

outra tecnologia de refinamento de conteúdo. Há, ainda, na literatura, autores que

consideram o fenômeno como o jornalismo-robô (LINDÉN, 2018; LINDÉN & DIERICKX,

2019), utilizando a metáfora visual de um robô escrevendo em um teclado de computador

para demonstrar, figurativamente, como se dá o processo de automação do jornalismo,

como se o jornalista "humano" tivesse seu lugar, efetivamente, ocupado por um robô,

dotado de inteligência (mesmo que artificial). Lindén (2018) argumenta que "os robôs

produtores de notícias são programas de computador que contém algoritmos que

detalham instruções específicas, em uma ordem determinada" (LINDÉN, 2018, p. 08).

Quanto ao seu funcionamento, o autor compara a atuação do sistema com o próprio fazer

jornalístico: para realizar a produção de uma notícia, o sistema deve ser configurado para

atender a algumas regras específicas, assim como faz um jornalista dentro da redação.

      De acordo com Sirén-Heikel, et.al. (2020), o conceito de "automated journalism" ou

"news automation" se refere ao uso de métodos de natural language generation (NLG) no

domínio das notícias. Com os avanços nas pesquisas relacionadas à Inteligência Artificial,

surge um novo campo de estudo chamado de natural language generation (NLG) que tem

como foco criar narrativas coerentes a partir de um conjunto de dados não linguísticos. A

NLG se alimenta especialmente da imensurável quantidade de dados existentes e

disponíveis na internet e realiza operações de tratamento destes dados para transformá-

los em textos legíveis. Segundo Ribeiro (2019), "além da abundância de informação

existente, muitos destes dados requerem um elevado conhecimento especializado para

serem interpretados, uma vez que se encontram estruturados para que um sistema

computacional os consiga manipular facilmente (RIBEIRO, 2019, p. 01-02). Em outras

palavras, com a utilização da NLG é possível transformar dados de uma forma

compreensível e coerente para o consumo de usuários comuns, como leitores de um portal

jornalístico, por exemplo.

       Sendo assim, procura-se compreender o fenômeno por meio de suas possibilidades e

limitações, de acordo com os usos que profissionais e estudantes de jornalismo farão nos

testes e suas posteriores argumentações em relação aos sistemas apresentados.
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4. Considerações
      Uma das hipóteses que levantamos nesta pesquisa é a de que jornalistas devem

desenvolver habilidades de programação e desenvolvimento de sistemas para não

perderem espaço nas redações do futuro. Os desafios impostos pela natural language

generation vão além de apenas a substituição de postos de trabalho, mas implicam

também no desenvolvimento de novas aptidões. O fenômeno tangencia também

mudanças que devem estruturar a formação do profissional jornalista, isto é, o jornalismo

de automação também encadeia novos olhares sobre o ensino do jornalismo, sobre as

grades curriculares e sobre as práticas em sala de aula. Se refletirmos sobre o jornalismo

de automação, podemos perceber que essa nova modalidade jornalística vai além de um

fenômeno técnico, com a expansão de sistemas guiados por machine learning dentro das

redações. 

      Assim, o jornalismo de automação submete a) universidades a repensarem o ensino, b)

jornalistas formados a refletirem sobre suas habilidades e c) empresas jornalísticas a

reorganizarem seus fluxos e modelos de negócio. O jornalismo de automação já é uma

realidade em muitos países. Resta-nos refletir sobre seus limites e possibilidades para

encontrar um caminho entre suas vias para compreender os espaços ocupados pela natural
language generation e pelos jornalistas nesse novo cenário que se desenha no horizonte.
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1. Introdução
     A pesquisa propõe o estudo de práticas retóricas e estratégias persuasivas no contexto da
política brasileira em uma plataforma online específica e popular: o YouTube. Pretende-se
identificar, a partir de vlogs publicados por integrantes de movimentos conservadores
concentrados sob o termo Nova Direita, formatos, argumentos e técnicas argumentativas que
exemplifiquem o caráter persuasivo e a performatividade desses produtores de conteúdo. O
estudo é construído a partir da seguinte pergunta de pesquisa: "Que estratégias são
empregadas por vlogueiros de política identificados com a Nova Direita no Brasil para
construir o conteúdo e a argumentação em seus vídeos, objetivando defender um ponto de
vista e persuadir o espectador com um discurso?". Assim, o planejamento envolve analisar
vídeos em caráter de forma e conteúdo, com foco em identificar mecanismos de persuasão e
a maneira com que a contestação ou o reforço de valores, princípios e ideias (MARTIN, 2014)
é empregado em um material de forte teor opinativo e alta capacidade de disseminação.
Espera-se encontrar padrões ou similaridades entre grupos, como estratégias distintas para
uma mesma finalidade ou abordagens parecidas a partir de argumentos diferentes.
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     Essa interação por redes sociais e a criação de uma nova cultura de usuários gerou

“uma forma particular de se falar sobre e de fazer política” (FINLAYSON, 2020, p. 5). Nesta

pesquisa, objetiva-se avaliar o discurso político não como parte do modelo representativo

de democracia, mas por cidadãos interessados em opinar e participar do debate público

em uma plataforma de alta visibilidade, que possibilita a produção de conteúdo mesmo por

pessoas com baixo conhecimento técnico em termos de audiovisual. Ao ganhar visibilidade

na plataforma, divulgação entre pares e utilização do algoritmo do YouTube, esses

youtubers tornam-se influenciadores e acumuladores de um capital social adquirido no

meio digital, adquirindo o status de autoridade no assunto, tornando-se praticamente um

analista ou intermediário entre o que é tido como fato e o público.

      No contexto da Nova Direita brasileira, que incorpora um dos extremos da polarização

política vigente, há uma “deslegitimação de instâncias de produção de conhecimento

autorizado na esfera pública” (CESARINO, 2019, p. 533), como os veículos tradicionais de

imprensa e a produção científica. Assim, essas vozes ganham ainda mais relevância e

passam a atuar como um filtro ideológico e gerador de conteúdos que incluem (mas não

são restritos a) conteúdos alarmistas e conspiratórios, fortalecimento de antagonismos

concretos ou abstratos e ressignificação de termos ou acontecimentos políticos a partir de

argumentos de alta aderência social.

2. Metodologia
      A metodologia pretendida envolve uma abordagem quantitativa e qualitativa. Assim, é

possível tanto sistematizar o corpus quanto realizar uma observação detalhada dos

conteúdos. O primeiro passo envolve identificar os principais atores envolvidos,

ranqueados pelo autor a partir da quantidade de inscritos em uma lista atualizada com

canais que são possíveis objetos de estudo.

      A etapa quantitativa, a Análise de Conteúdo, será realizada a partir de um livro de

códigos desenvolvido pelo autor que permita a identificação de recursos extratexto,

temática e outras características dos vídeos, a partir de classificações definidas com base

na literatura revisada e preceitos da metodologia de autores como Krippendorf (2004) e

Neuendorf (2012). Algumas das variáveis que podem ser avaliadas nesta etapa

quantitativa incluem: (1) Metadados obtidos com base no software YouTube DataTools,

como duração do vídeo, quantidade de visualizações e quantidade de comentários; (2)

Material externo utilizado (notícias, outros vídeos, postagens de redes sociais); (3)

Identificação da figura política predominante no vídeo e tratamento recebido; (4)

Classificação do gênero retórico do discurso; (5) Classificação de tipo de vlog; (5) Tema

secundário do canal.

     Já a análise retórica qualitativa é proposta por Leach (2008), atualizada ao campo da

política por autores como Finlayson (2020) e Martin (2014). Ela permite o estudo

descritivo e analítico de aspectos dos vídeos, a partir da perspectiva da persuasão. Mesmo

aplicada a criadores de conteúdo não-parlamentares ou governantes, como é mais comum,

a técnica permite um olhar a respeito de "ideias e pensamento estratégico na medida em

que eles tentam interferir em um discurso político e enquadram debates por sua retórica"

(MARLOW-STEVENS, HAYTON, 2020, p. 2). Neste ponto, é possível utilizar softwares

como o nVivo na organização e destaque de trechos dos discursos. 
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     No caso desta etapa, pretende-se obter os seguintes resultados: (1) "Atomizar” o roteiro

em seções ou blocos para elencar os principais argumentos; (2) Identificar como os

elementos de autoridade/confiança (ethos), emoção/sentimentalismo (pathos) e

razão/lógica (logos) aparecem em cada vídeo; (3) Observar estratégias argumentativas a

partir de uma adaptação simplificada da classificação de Perelman e Olbrechts-Tyteca

(2005) em grupos de técnicas persuasivas.

     Além disso, este passo permite uma análise dos aspectos visuais do vídeo, como o

cenário utilizado e aspectos básicos da performance do produtor de conteúdo. A partir dos

resultados obtidos da sistematização e identificação de aspectos retóricos, é possível

realizar uma interpretação precisa e completa das estratégias argumentativas de cada

youtuber e do conjunto do corpus formado.

3. Discussão
    Reflexões a respeito da Retórica são essenciais não apenas para o percurso

metodológico,    mas também para a compreensão dessa área de estudo que já passou por

várias modificações desde a sua criação — como um quase sinônimo da boa oratória, na

Grécia Antiga — até ao ser resgatada por pesquisadores que enxergam nela um potencial

de estudo de conteúdos políticos e midiáticos. Em suas classificações mais pejorativas, a

Retórica é tida tanto como uma técnica de enganação quanto a simples arte de oratória

em público ou arma de uma pessoa manipuladora. Porém, retomadas acadêmicas

realizadas no século XX (Reboul, 2004; Meyer, 2007; Toye, 2013) e refletidas em

pesquisas mais contemporâneas devolveram ao termo o seu devido valor, considerando a

área como um rico campo do conhecimento, com métodos próprios de ensino e aplicação,

além de uma considerável relevância em campos que incluem o da Comunicação.

      Com defensores e críticos que datam desde o período da Grécia Antiga, a Retórica

adaptou-se à sociedade contemporânea como uma arte não necessariamente de ação, mas

de crença em relação a uma argumentação (REBOUL, 2004, p. 15). Empregado com uso

político, o objetivo de um convencimento passa a ser não apenas a de formar imagens ou

emoções, mas de fazer com que o argumento pareça tão natural a partir de certas

premissas que a sua aceitação como conclusão óbvia seja a única possível (FINLAYSON,

2012, p. 11). Além disso, a Retórica não é mais uma arte reservada a membros distintos da

sociedade, como políticos e advogados, sendo “parte de uma ampla política de

representação em que cidadania e os limites da comunidade moderna tornam-se abertos

para uma redefinição” (MARTIN, 2014, p. 43). A alteração é tamanha que, a partir de redes

sociais, indivíduos podem expressar as suas contestações e opiniões na espera de

convencer uma audiência coletiva e sem convivência prévia a com técnicas que não

necessitam de um treinamento formal para serem dominadas e espontaneamente

aplicadas em ambientes variados. Afinal, as técnicas de argumentação “se encontram em

todos os níveis, tanto no da discussão ao redor da mesa familiar como no do debate num

meio muito especializado" (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005 p. 8). Deve-se,

portanto, refletir a respeito tanto dos preceitos de Aristóteles (384-322 a.C.), o primeiro

grande filósofo a defender a arte da persuasão, até as retomadas desse campo em

abordagens argumentativas (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2005) e políticas (Finlayson,

2020; Martin, 2015).

46



     Em relação à plataforma em que os vídeos a serem analisados se encontram, o

YouTube, são levados em conta estudos que compreendem a rede social em

funcionamento, histórico e principais características (Burgess e Green, 2009), situação

como plataforma (Gillespie, 2010) e a dualidade do serviço como acervo e local de

produção de conteúdo (Dijck, 2013). Essa abordagem crítica e analítica a respeito da rede

ajuda a traçar o caminho teórico também em interface com pesquisas em internet

(Coleman, 2017; Philips, 2012) envolvendo esta e outras redes sociais.

      O gênero de vídeo a ser estudado, o vlog, envolve uma literatura especializada de

conceituação que define esse formato intimista de vídeo, com um cenário pouco variante

e alto tom opinativo de conteúdo (Ladhari, Massa e Skandrani, 2020; Wood, 2019), o que

permite a realização de classificações para análises de formatos e padrões. Outro

segmento de pesquisa a ser abordado é o de influenciadores digitais, conceito que agrega

aos aspectos teóricos e contextuais do estudo, encaixando-se tanto na análise de

vlogueiros de política quanto na utilização de discursos retóricos — afinal, essa é a tática

empregada em vídeos altamente opinativos nas plataformas digitais. Essa revisão envolve

tanto obras clássicas, como as de Elihu Katz (1957) a respeito do two-step flow

comunicativo, quanto suas críticas, atualizações e reinterpretações, como em Backes

(2019). Já Karhawi (2017) e Terra (2017) trabalham diretamente com o conceito de

influenciadores na internet e uma ideia de capital social em meios digitais, um recurso

capaz de transformar usuários de uma comunidade em pessoas de autoridade para analisar

ou interpretar acontecimentos políticos.

      A construção teórica passa ainda pela conceituação da Nova Direita, um movimento

amplamente debatido em estudos que notam movimentos de aglutinação com base em

valores em comum (Santos e Tanscheit, 2019; Cepêda, 2018; Messenberg, 2017; Charloub

e Perlatto, 2016). Essa contextualização está diretamente relacionada a pesquisas já

realizadas ou em andamento em plataformas virtuais a respeito do governo Bolsonaro e

seus apoiadores, realizando levantamentos nominais de criadores de conteúdo ou

analisando temáticas específicas relacionadas a esse espectro político (Reis, Zanetti e

Frizzera, 2020; Kerche, 2019; Piaia e Alves, 2019).

4. Considerações
      A partir dos elementos e passos descritos, nota-se que a pesquisa sugerida apresenta

uma série de desafios teóricos e metodológicos na medida em que apresenta ligações

entre diferentes áreas do conhecimento e ambições em termos analíticos de materiais

audiovisuais. Entretanto, etapas já em andamento e o conhecimento adquirido a partir da

literatura existente sobre o assunto permitem uma abordagem otimista em relação ao

andamento do projeto. Testes metodológicos que envolvem a aplicação de elementos

retóricos e de classificação argumentativa estão em fase de aplicação e trazem resultados

animadores a respeito da identificação e catalogação dessas estruturas por meio das

técnicas propostas. Além disso, a literatura já consultada e constantemente atualizada de

autores como Finlayson (2020) comprova não apenas a tendência contemporânea de

adoção da Retórica na política quanto a viabilidade de estudos na área, inclusive

analisando conteúdos de redes sociais.
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       Por outro lado, ainda são necessários avanços na delimitação do corpus a ser

analisado, que corresponde à lista de canais do YouTube. Além disso, aspectos referentes

ao livro de códigos da Análise de Conteúdo e aspectos estruturais da Análise Retórica

estão em processo de formulação pelo pesquisador. Entre as dúvidas teóricas, permanece

um ponto sempre questionado quando o projeto é apresentado: a Nova Direita é

facilmente conceituada em pesquisas, porém a catalogação de criadores de conteúdo não

é tão simples, já que eles dificilmente se reconhecem sob essa classificação.
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1. Introdução
     A proposta de tese aqui apresentada situa a pesquisa no encontro de três discussões: a

revitalização do espaço público; as políticas públicas culturais e usos da cultura como

instrumentalização da requalificação urbana; e os processos comunicacionais que

articulam discursos em prol de imagens-síntese* acerca da cidade. Para tornar tangível tal

debate, o objeto de estudo escolhido é o cinema de rua Cine Passeio, inaugurado em

março de 2019 em Curitiba (PR) – um dos equipamentos culturais do município.

      O Cine Passeio ocupa uma edificação quase centenária na região central (localizado na

esquina das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcanti). Seu objetivo é, “além de trazer de volta à

cidade a proposta dos cinemas de rua alternativa à profusão de salas em shopping centers,

se inserir em programas de revitalização do centro histórico” (informações extraídas do

site do cinema). O espaço também é anunciado como um local de formação audiovisual e

de inovação na área da economia criativa.
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     Sua restauração e adaptação fazem parte do programa Rosto da Cidade (Lei nº

15.388/2019) – proposto pela gestão municipal atual e desenvolvido pelo Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para a recuperação de prédios

históricos. Além do Cine Passeio, outros espaços já foram revitalizados pelo programa [ou

em curso de revitalização]: Casa Hoffmann, Solar do Barão, Casa Romário Martins, Capela

Santa Maria, Palácio Riachuelo etc.

        O prédio do Cine Passeio foi construído na década de 1930 e abrigou, até o final dos

anos de 1980, os setores administrativos do Exército. Em 2010, passou a ser propriedade

do município, sendo transferido para a Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A partir de

seu lançamento, passou a ser uma nova unidade da FCC dedicada à expressão cultural do

audiovisual (junto com a Cinemateca e o Cine Guarani). Conta com duas salas de projeção,

espaço para eventos e outro para exibição de cinema ao ar livre. Tem o andar subsolo, que

abriga estúdios, salas de palestras, cursos de formação em cinema, coworking e exposição.

Há ainda um Café, que trabalha com produtos locais, como vinhos, cervejas e cafés de

produtores da região metropolitana. É administrado pelo Instituto Curitiba de Arte e

Cultura (ICAC) – instituição sem fins lucrativos responsável pela execução de políticas

públicas na área cultural traçadas pela Prefeitura Municipal e implementadas pela FCC.

       A proposição de resgatar a ideia de cinema de rua, e a própria memória da região onde

hoje se localiza este cinema, e de valorizar a democratização do acesso ao audiovisual é

percebida no discurso comunicado pelo (ou sobre) Cine Passeio quando afirma que o

espaço procura trazer de volta à cidade a proposta dos cinemas de rua em contraste ao

excesso de salas em shopping centers. Neste sentido, é pertinente associar a ideia de

cultura como interesse público, coletivo e comum. Um espaço [público] de cinema que se

coloca como promotor da desconcentração do circuito exibidor e da ampliação das

possibilidades de experiência de consumo audiovisual do público.

    Entretanto, é válido ressaltar que a lógica de democratização do acesso e de

preservação do patrimônio e da memória muitas vezes está vinculada a diretrizes de

políticas culturais e de estratégias de marketing governamentais. A partir desse

cruzamento de intenções, surge a inquietação: a abertura deste equipamento cultural,

ligada ao discurso de revitalização do centro da cidade a partir da retomada do cinema de

rua, é usada como instrumento para a construção de uma comunicação sobre a melhoria

desta região urbana? Ou, além das abordagens e eventos midiáticos de lançamento e de

aniversário do cinema associados a campanhas publicitárias e matérias na imprensa, a

política pública cultural planejada e/ou colocada em prática atende a interesses públicos?    

      Tal dúvida leva ao seguinte problema de pesquisa: Em que medida os processos

comunicacionais que fazem parte das políticas, das estratégias e da produção de

comunicação do Cine Passeio são de caráter público e como eles se articulam a um

discurso de imagem-síntese da cidade de Curitiba?
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2. Metodologia
     A metodologia terá caráter híbrido e se baseará em categorias inspiradas em Weber

(2011). Segunda a autora, existem seis estratégias que demarcam a comunicação do

Estado e ampliam sua permanência com os cidadãos: visibilidade (repercussão e memória);

credibilidade (reconhecimento, legitimidade simbólica e vínculos de pertencimento);

autonomia (burocracia, instrumentalização e profissionalização dos comunicadores

públicos); relacionamento direto (interatividade, participação e proximidade entre os

poderes e o cidadão); propaganda (informação e persuasão); imagem pública (história e

identidade).

      Ainda com base em Weber (2011), os sistemas de comunicação pública do Estado se

organizam em modalidades que permitem identificar a funcionalidade estratégica da

comunicação: publicização; debate público; prestação de contas; prestação de serviços;

informação jornalística; mídias públicas; mídias sociais; propaganda; relações públicas. A

proposta é adaptar a análise dessas modalidades para a estrutura e as relações

institucionais do Cine Passeio. Para tanto, a pesquisa se organizará em etapas para o

levantamento do corpus:

1) Análise de documentos sobre o Cine Passeio (que expliquem o objetivo e a

justificativa deste cinema, como ele se insere nas políticas culturais, suas políticas de

comunicação etc., além de relatórios de prestação de contas). Essa fase da

investigação se propõe a compreender se há [e como se dá] uma intenção de atender a

interesses públicos nas políticas culturais voltadas ao Cine Passeio e como isso se

articula às lógicas institucionais e à parceria público-privada que permeiam o espaço.

2) Mapeamento e análise dos ambientes de mídia do Cine Passeio (site e mídias sociais

digitais), de reportagens que contam com fontes que representam a gestão do espaço

ou da própria Prefeitura acerca deste cinema, da comunicação visual interna, materiais

de divulgação e, se possível, releases enviados à imprensa. A perspectiva analítica

desta etapa se debruçará nas narrativas construídas em detrimento da função

simbólica desse cinema para uma imagem-síntese de Curitiba.

3) Questionários a serem aplicados com três grupos distintos: pessoas que consomem

o espaço Cine Passeio e que não fazem parte da comunidade do entorno; dos sujeitos

que compõem a comunidade do entorno e que não frequentam este espaço; e daquele

que é da região e que também é público deste cinema. O objetivo é identificar se

existe uma relação efetiva entre o que é proposto como política pública de cultura e a

participação do cidadão e qual é a leitura das pessoas sobre a simbologia do Cine

Passeio para Curitiba.

3. Discussão
    Cartões postais, outdoors, comerciais de turismo, cenário para selfies, material

jornalístico, cenas de novela, entre outros exemplos sincronizam e situam a cidade em

diversas mídias. Processo este que leva a imagem da cidade enquanto mídia à

instrumentalização da sua paisagem e visualidade, entendendo-a para além do aparato

tecnológico.
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      Os exemplos citados agem como recursos para selecionar, destacar ou esconder cenas,

planos, angulações, cores etc. fazendo da imagem midiática da cidade um dispositivo

comunicativo (FERRARA, 2008), ou, em outras palavras, a mídia como agente de mudança

cultural no tocante à imagem-síntese da cidade.

      Ainda sobre cidades, as políticas urbanas que se ancoram em projetos de revitalização

não são recentes, mas são marcas da sociedade moderna. Do Plano Haussmann e os

bulevares da Paris de 1853-1870, passando pelas construções de formas simbólicas do

arquiteto Robert Moses na Nova Iorque dos anos de 1940-1960, à cidade olímpica de

Barcelona na gestão de Pasqual Maragall (1982-1997) e às renovações urbanas curitibanas

especialmente nas gestões de Jaime Lerner (1971-1974, 1979-1983, 1989-1992), a

cidade contemporânea é construída para significar, para se fazer ver e para simbolizar.

       Nos processos urbanos de revitalização, principalmente de áreas degradadas, a cultura

se destaca como escolha recorrente (se não a principal) do poder público. Os locais

abandonados se transformam em patrimônios culturais e funcionam como museus,

teatros, casas para shows e eventos, além de cinema. São novos usos sociais e culturais

desses espaços, mas, para quem? Muitos desses projetos são resultados da parceria

público-privada, o que pode levar à concepção de políticas públicas de cultura com

mentalidade mercadológica. “Não é de se estranhar que tais políticas sejam guiadas e

influenciadas pelas lógicas de mercado, mesmo quando os projetos sejam, de fato,

germinados no coração de empresas públicas e secretarias de cultura” (FERRAZ, 2016, p.

167). A autora, que estuda a reabertura de antigas salas de cinema, afirma que muitas

vezes se trata de “um equipamento fomentado pelo setor público, mas que não guarda

nenhuma afinidade com a ideia de cinema público” (p.167).

       O Cine Passeio também faz parte desse debate, tanto sobre ser um cinema público

que funciona de forma muito semelhante à lógica do mercado, quanto por ser um espaço

utilizado como símbolo pelo discurso de renovação e melhoria da região central. Existe um

esforço da gestão municipal (que já vem de outros mandatos) para transformar este raio

central da cidade em um corredor cultural que atraia turistas, classe artística, intelectuais e

novos moradores.

      Associado a este ponto, é interessante observar que o órgão responsável pela

execução da lei que dá nome ao programa Rosto da Cidade (que forneceu o caminho legal

e financeiro para a revitalização do Cine Passeio) é a Secretaria Municipal do Meio

Ambiente; e não a Secretaria Municipal do Urbanismo. E que, conforme cita o Artigo 1º. da

referida lei, o programa fica instituído para o combate à poluição visual, à pichação e à

degradação da cidade – argumentos que podem se relacionar à discussão sobre

gentrification. Esse conceito “condensa os sentidos de restauração e revalorização de

áreas urbanas deterioradas que se convertem em áreas ‘nobres’ mediante sua reocupação

por segmentos de classe média, com a consequente expulsão dos antigos moradores de

baixa renda” (FEATHERSTONE, 1995, p. 30).

     Desta maneira, costurado à reestruturação espacial com base em uma política

higienista, o processo de gentrification estimula o consumo da cidade, inclusive por meio

do desenvolvimento de centros artísticos e culturais. A objetificação da experiência, da

cultura e do lazer, muitas vezes, é condicionada pela construção da imagem, a qual está

saturada de signos e com ênfase no espetacular (FEATHERSTONE, 1995).

53



Discutir o conceito de Modernidade e fenômenos advindos com as transformações

sociais e culturais: urbanização e revitalização do espaço público, consumo e

mercantilização da cultura, desenvolvimento e globalização.

Resgatar, pelo ponto de vista histórico, a inserção de Curitiba no contexto de

construção de uma imagem de cidade moderna.

Dissertar sobre o que é “público”, “comum” e “privado”, suas intersecções e

distanciamentos e relacionar esse debate com as políticas públicas culturais e a cultura

enquanto interesse público.

Relacionar a discussão sobre o que é “público”, “comum” e “privado” com o que é

comunicação de interesse público e como isso se articula com o debate acerca da

revitalização do espaço urbano por meio da cultura.

Levantar o volume de políticas públicas da prefeitura de Curitiba que institucionalizam

programas de revitalização de espaços públicos e o transformam em equipamentos

culturais.

Apresentar o cinema de rua Cine Passeio, sua origem, propostas, gestão e suas

relações simbólicas com a cidade, com o seu público e com os moradores,

comerciantes e comerciários do entorno, além de entender como a parceria público-

privada acontece neste espaço e como as políticas públicas culturais estão presentes

na gestão do Cine Passeio.

Traçar as políticas, o sistema e as estratégias de comunicação da gestão do Cine

Passeio e de que forma as mesmas atendem a interesses públicos e como participam

da construção de uma imagem-síntese da cidade.

      O resultado é a criação de um imaginário de ordem e de devolutiva do espaço para a

sociedade – o Cine Passeio foi inaugurado no mês em que Curitiba completou 326 anos,

sendo que matérias veiculadas pela imprensa anunciaram o novo espaço cultural como

“um presente de aniversário” para a população.

     A construção de imagens-síntese da cidade é encarada como parte dos processos

políticos e culturais que dão forma ao espaço contemporâneo. Essas dinâmicas atingem “o

consumo, os modos de vida e as formas de apropriação do espaço, mediadas por novas

formas de exercício do poder e pelas estratégias atualizadas das políticas urbanas”

(SÁNCHEZ, 2010, p. 42).

        Dentro desse cenário e sendo o cinema em questão um equipamento cultural público,

sua política e ações de comunicação servem, de fato, a quem? O que é [realmente] público

nos processos de comunicação a respeito do Cine Passeio e quais temas de interesse

coletivo fazem parte da política de gestão desse espaço?

4. Considerações
    O estudo justifica-se pela pertinência da análise de um sistema de comunicação

[pública] imbricado na complexidade de diferentes lógicas: a da cultura enquanto interesse

público, da parceria público-privada, do discurso governamental e do consumo. Para seu

desenvolvimento, estabelecemos como objetivos específicos:
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1. Introdução
       O presente estudo busca aproximar os campos das ciências humanas e ciências
biológicas, por meio  da investigação dos efeitos cromáticos da cinematografia. A cor nos
afeta cognitivamente e pode ser  usada para influenciar a experienciação de um filme. Dentre
as várias áreas que compõem uma obra  audiovisual, a fotografia torna-se essencial na
concepção visual, principalmente quando nos  debruçamos sob o aspecto da cor nos filmes e
seus inúmeros efeitos. Desse modo, se requerem para  este estudo pelos menos duas
abordagens que justificam esta pesquisa: que as cores pertencem a  uma dimensão cultural
profundamente arraigadas no imaginário, despertando diferentes sentidos em  públicos com
repertórios particulares, e, por outro lado, que as cores transmitem efeitos no nosso
organismo, e consequentemente no nosso cérebro, alcançando uma dimensão
neurofisiológica do  corpo humano. Trazer essa perspectiva de estudo para o espectro do
cinema, muitas vezes limitado  às questões da linguagem, poderá oferecer para os estudos em
comunicação novos paradigmas  sobre o campo da percepção, temática ainda relevante nos
estudos da ciência.

Do inglês Cinematography, que se refere à Direção de Fotografia para Cinema. A palavra “cinematografia” vem do  grego, numa junção
entre kinema (imagem em movimento), e graphein (gravar/desenhar).
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2. Metodologia 
      A metodologia partirá da análise fílmica focada na direção de fotografia para cinema –

cinematografia, na seleção de frames ou de cenas específicas que tem a cor como

elemento  estrutural narrativo. Em seguida, com os fragmentos selecionados, será

realizada uma pesquisa neurocientífica com a ajuda de um questionário qualitativo a partir

de um determinado grupo focal.  Com o cruzamento de todos os dados coletados, com

base na experienciação de excertos de filmes,  será realizada uma análise de conteúdo, no

intuito de reinterpretar a cinematografia do ponto de  vista da neurociência do consumo,

buscando atingir uma compreensão do significado da  cromaticidade para além do

processo dos estudos das cores como ainda é pautado hoje em cinema – com

apontamentos que possam ultrapassar tanto a superfície simbólica como a questão física

da cor nos filmes.

3. Discussão
     Para este estudo, salienta-se, portanto, observar filmes que tragam a cor como

elemento perceptivo.  A ideia é que essa seleção seja efetuada a partir do conceito da

harmonia das cores, com base nos  estudos cromáticos que consolidaram esquemas de

cores utilizados nas artes e que foram a base de  definições desde que o cinema tornou-se

colorizado, principalmente com o advento da  Technicolor**. À vista disso, serão

escolhidos filmes de cada harmonia de cor e de cada sistema cor  (aditivo e subtrativo)

para aprofundamento da pesquisa. O escopo terá um montante de dez cinematografias

distintas com: tríades primárias, cores complementares, meio-complementares,  cores

análogas, acromáticas com inserção de uma cor em contraste, monocromáticas com

inserção  de uma cor em contraste. Nestes filmes, serão selecionados trechos específicos

em que o contraste físico entre as cores se torna mais factível, para que se possa elaborar

o estudo neurocientífico. 

     Esta identificação e seleção de filmes também terá como base o estudo

fenomenológico da cor, o  mesmo já efetuado por Johann Wolfgang Von Goethe, em sua

obra “Doutrina das Cores” de 1810  sobre o estudo do contraste sucessivo de por

experimentações de Michael-Eugéne Chevreul, a partir  do livro “Da Lei do Contraste

Simultâneo das Cores” de 1839. Sendo assim, o estudo fisiológico da  escolha das cores

que comporão os filmes escolhidos já ocorrerá na etapa inicial do processo. Após  a

seleção dos trechos, os excertos serão encaminhados para um determinado grupo focal

que  observará as imagens por um sistema eye tracking online, via webcam. 

        Após adquirir os resultados, tanto de análise da imagem, a partir de conceitos de

Jacques Aumont  (1995, 2002), com a análise narrativa de David Bordwell e Kristin

Thompson (2013), com base nos  estudos da cor da autora Luciana Martha Silveira (2015)

e do autor Luciano Guimarães (2003,  2004), além de uma análise focada na direção de

fotografia por meio dos autores Edgar Moura  (2001, 2016) e Blain Brown (2008, 2012), a

pesquisa também terá de ter uma abordagem sob o  aspecto cultural e simbólico, para que

tenhamos um contraponto ou convergência de dados que  serão coletados. Neste sentido,

autores como John Gage (2001, 2012) e Johannes Itten (1975) farão  parte de concepções 

Fundada em 1893, a empresa Technicolor desenvolveu um dos principais processos de colorização de negativos e foi  praticamente
hegemônica no setor cinematográfico entre as décadas de 1940 e 1970.
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junto à semiótica da cultura, com base nos estudos da escola de Escola de  Tártu-Moscou.

Para a análise da narrativa, com os resultados adquiridos por meio do eye tracking e com

aplicação de um questionário, e tendo como base os estudos de consumo e de

neurociência de  Martin Lindstrom (2016) e António Damásio (2018), todas as informações

serão imbricadas para  que se obtenham novos resultados.

Desta forma, a partir da Neurociência do Consumo e do uso da tecnologia Eye Tracking

para a  investigação das cores na cinematografia, a pesquisa terá os seguintes objetivos:

1) Verificar quais são os efeitos das cores presentes em narrativas fílmicas sobre aspectos 

 relacionados à atenção, à emoção e à memória.

2) A partir dessa aferição, dar os primeiros passos para conceituar um estudo sobre os

diálogos  entre cinema e neurociência do consumo e sua crítica ou contribuição para

formação  sociocultural do consumidor.       

     Portanto, compreende-se que a encenação das cores na direção de fotografia para

cinema implica o  cruzamento de três grandes palcos: 1) Um aprofundamento dos

conhecimentos acerca da indústria  cinematográfica e sua relação com a sociedade do

consumo; 2) A compreensão da dinâmica cultural  das cores; e 3) As contribuições da

Neurociência do consumo como metodologia de investigação da  cinematografia. 

4. Considerações
       Desta forma, para que se possa ter mais efetividade neste estudo, a pesquisa estará

focada na  fotografia de cinema, área dentro da produção que tem a cromaticidade como

elemento fundamental  para que se estabeleça o storytelling nos filmes. Segundo Blain

Brown (2012), além da luz,  enquadramento e movimento de câmera, a cor, por meio do

contraste e saturação, é uma das  ferramentas conceituais mais importantes da

cinematografia, e que muitas vezes terá papel  fundamental na trama que será apresentada

ao espectador. Neste contexto, vale lembrar que a grande maioria das pesquisas ligadas ao

contexto do cinema e cor limitam-se, por vezes, à análise  da linguagem e estabelecem

como base de discussão abordagens simbólicas – com fundamentos  vindos da semiótica,

do estudo da língua como fenômeno da comunicação. Neste tema, nota-se uma  ausência

de pesquisas que façam uma relação mais aprofundada nos estudos fisiológicos da cor

com  os estudos perceptivos das cores no cinema.

        Como o cinema representa parte da indústria cultural – influindo em formas de ser e

estar na  sociedade e criando mapas culturais por meio do consumo fílmico – é passível de

ser analisado  pelos prismas da Antropologia do Consumo e da Neurociência do Consumo,

pois é latente que seus  produtos (os filmes) são objetos que requerem rituais de consumo

e possuem efeitos de memória e  de emoção nos cérebros dos espectadores. Por meio dos

seus atores, sons, imagens e cores, os  filmes despertam emoções, sentimentos e afetos.

Apesar de soarem como sinônimos, as emoções  são reações somáticas específicas,

observáveis e inconscientes; enquanto os sentimentos são  íntimos, privados, interiores e

surgem quando tomamos consciência das emoções. Os afetos estão  relacionados às

memórias, às experiências anteriores, são o que nos afeta, nos marca, e se  expressam por

meio das emoções e sentimentos.
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Desta forma, trazer uma nova perspectiva para o estudo da cinematografia, na busca de

conceitos  que estruturem uma possível neurodinâmica cultural contida nas imagens que

narram histórias, a  pesquisa poderá se revelar como contribuição inédita, indicando

aproximações entre os campos das  ciências humanas e das ciências biológicas.
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