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Apresentação

Um programa de pós-graduação em comunicação deve ser especialmente cuidadoso quanto às suas propostas e às suas práticas.
Aqui, a comunicação não é só uma referência teórica, ela precisa ser
uma prática cotidiana.
O PPGCom da Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos, desde a sua criação, tem se pautado pela prática comunicacional: professores oriundos de formações diversas que, em algum
momento, cruzaram com o campo da Comunicação reúnem-se com
professores dedicados especificamente a essa área; ofertas múltiplas
de disciplinas e projetos de pesquisa que ampliam com perseverança os horizontes comunicacionais; práticas dialógicas criativas entre
disciplinas, outros programas de pós-graduação e instituições universitárias, quer brasileiras, quer estrangeiras.
Assim se tem constituído a história deste Programa de Pós-Graduação em Comunicação, caracterizado por uma área de concentração de estudos denominada “Práticas e culturas da Comunicação”,
subdividida em duas linhas de pesquisa: “Cultura e tecnologias das
imagens e dos imaginários” e “Políticas e práticas profissionais na
comunicação”. Cada uma dessas linhas tem desenvolvido atividades
específicas mas complementares entre si, o que se exemplifica com a
edição de dois volumes reunindo estudos variados, um dos quais o
leitor tem agora em mãos.
Neste volume, que reflete a perspectiva da linha de pesquisa denominada “Políticas e práticas profissionais na comunicação”, foram
selecionados artigos que refletem, sob prismas diversos, os princípios
mencionados de amplitude comunicacional, resultando numa dialogia constante e permanentemente em expansão: professores apresentam artigos assinados em conjunto com alunos que atuam sob
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sua orientação; professores de diferentes instituições universitárias
se reúnem para refletir a respeito de determinados fenômenos comunicacionais; pesquisadores trazem aportes interdisciplinares que
enriquecem o conhecimento em torno do campo da Comunicação.
Este volume está organizado em três blocos. O primeiro deles,
“Sobre o jornalismo: teorias e práticas”, apresenta estudos em torno
da atividade jornalística, que ganha espaços consideráveis diante de
contextos de crise como os que temos enfrentado mais recentemente.
Francisco Rüdiger e Otávio Daros propõem uma releitura a respeito
de obras que discutem o jornalismo, no Brasil, a partir da teoria marxista. “O jornalismo como meio de manipulação”, “imprensa como
meio de luta”, “a notícia como mercadoria” e “o jornalismo como forma de conhecimento” são os enfoques propostos. Já o professor João
Figueira, da Universidade de Coimbra, discute um tema que nos é
igualmente muito caro, o jornalismo regional, valendo-se de uma bibliografia que aproxima estudos brasileiros e portugueses das obras
referenciais internacionais. Aline Strelow, Rafael Glória e Cida Golin, por seu lado, trazem uma imersão na história de uma experiência
única, ocorrida no Rio Grande do Sul, a criação do Coojornal, produto de uma cooperativa de jornalistas surgida em determinado momento de crise do próprio jornalismo no estado sul-rio-grandense.
O segundo bloco, chamado “Da televisão e sua especificidade: o
telejornalismo”, engloba artigos que propõem debates em torno desta
matéria-prima fundamental da mídia televisiva que é o telejornalismo. Edna Mello abre o conjunto desses estudos com uma memória
a respeito do surgimento da primeira emissora de televisão do país,
a TV Tupi, e a constituição do primeiro telejornal, Imagens do dia, a
respeito do qual o artigo se aprofunda. Por seu lado, Ariane Pereira
discute conceitos aplicáveis ao estudo do telejornalismo em “Discurso e dispositivo: o emprego de conceitos foucaultianos como abordagem e método da pesquisa em telejornalismo”. “Violência policial
no telejornalismo: uma análise da cobertura do Jornal Nacional, Jornal da Record, SBT Jornal e Jornal da Band” apresenta uma análise
crítica da maneira pela qual os principais canais da televisão aberta
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brasileira fazem a cobertura do noticiário policial, sobretudo aquela
envolvendo crimes de violência física, propondo, ao final do texto,
algumas modificações fundamentais na forma como as emissoras
abordam tais fatos e orientam o comportamento de seus profissionais. E, por fim, Iluska Coutinho e Gustavo Pereira, em “O local do
telejornalismo: entre fluxos, telas e territórios de informação”, fazem
uma reflexão sobre o alcance da experiência local-nacional por meio
de uma narrativa telejornalística que se propaga através da internet.
No terceiro bloco, “Interações comunicacionais e seus desafios”,
estão reunidos artigos que desenvolvem discussões em torno da prática comunicacional presente em diferentes contextos da sociedade
contemporânea: Cleusa Maria Andrade Scrofernecker, Francielle Benett Falavigna, Fernanda Luz Moraes e Luciana B. Gomes abordam
o caso específico de uma empresa, em “As ouvidorias ressignificadas
como (im)possibilidade de/para diálogos virtuais: a Caterpillar em
análise”, a partir do que sugerem reavaliar o conceito sobre comunicação que tais instituições apresentam. Por seu lado, Cláudia Peixoto
de Moura, em “Comunicação e memória institucional, social e coletiva: abordagens da produção acadêmica brasileira”, toma o conceito
de memória, em suas potenciais diferentes acepções, para discutir
sua função na constituição da imagem institucional que se possa ter
a respeito das diferentes empresas. Já Ana Cláudia Munari Domingos, Camila A. P. de Figueiredo e Miriam de Paiva Vieira apresentam
alternativas para considerarmos as dialogias entre diferentes mídias,
em “Ampliando a noção de adaptação: teoria, ensino e prática”, destacando, em especial, a relação entre a Literatura e as histórias em
quadrinhos, consideradas a nona arte e especialmente valorizadas a
partir da Feira do Livro de Frankfurt. Por fim, Antonio Hohlfeldt e
Felipe Adam trazem à pauta acontecimento ainda recente, episódio
do início deste mesmo ano de 2020 em que enfrentamos não apenas a
pandemia de Covid-19, como também a crescente polarização ideológica no Brasil: o discurso do hoje – felizmente – já ex-secretário especial da Cultura do então Ministério da Cidadania, diretor de teatro
e dramaturgo Roberto Alvim, que, ao lançar as bases de um concurso
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de artes de caráter nacional, terminou por parafrasear um discurso do antigo ministro da Instrução Pública e Propaganda de Adolf
Hitler, Joseph Goebells, provocando uma tal reação que o levaria à
demissão.
Como se antecipa ao leitor, o volume é variado, mas tem método.
Reflete pesquisas em desenvolvimento, temas que atraem a atenção
de professores e estudiosos e, sobretudo, mostram a abertura com
que o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Famecos
se coloca, quer através de seus professores permanentes, quer através de professores convidados a desenvolverem cursos e palestras em
seu âmbito, quer, enfim, através dos interesses de estudos dos seus
próprios pós-graduandos, evidenciando também um diálogo permanente entre professores e alunos.
Prof. Dr. Antonio Hohlfeldt e
Profa. Dra. Cristiane Finger
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