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Apresentação

O exercício da cartografia envolve olhar atento para o 
todo e as partes, a correta leitura e reprodução do 

espaço, suas vicissitudes, as minúcias da escala e o cuidado com 
as fronteiras. E ainda assim há limitações, a cartografia não 
capta todos os detalhes da realidade, suas relações, imbricações, 
diálogos e trocas. Ao buscar explicar ao leitor seu “ofício de cartó-
grafo” no campo da comunicação, Jesús Martín-Barbero (2004) 
pergunta “mas quem disse que a cartografia só pode representar 
fronteiras e não construir imagens das relações e dos entrelaça-
mentos, dos caminhos em fuga e dos labirintos?” (p. 12). A provo-
cação do cartógrafo mestiço mobiliza a feitura deste livro, a prática 
dos organizadores e autores, desde o seu cotidiano e as diversas 
formas de institucionalização do saber científico. Realizar um 
livro representativo de um campo de estudos a partir das parti-
cularidades dos Grupos de Pesquisa, que compõem o Programa 
de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano, envolve, nesse sentido, 
contínuo exercício de uma cartografia de pesquisas, buscando 
cotidianamente conhecer seus alcances e limites.

A proposta do Programa de Pós-graduação em Mídia e 
Cotidiano da Universidade Federal Fluminense (PPGMC-UFF) é 
expandir as análises sobre os meios e as mídias no cotidiano – 
esse “lugar comum” onde se engendram diferentes fenômenos 
e acontecimentos, mas que, por muitas vezes, ficam soterrados 
entre saberes já consolidados. Nesse contexto, nosso programa 
tem investido em pesquisas que se debruçam, dialeticamente, 
sobre as relações entre as mídias e a “vida de todo dia”, investi-
gando diferentes potencialidades, perspectivas, ações e também 
tensões e conflitos, tanto nas estruturas e nos agentes midiáticos, 
quanto por meio de influências ideológicas, referenciais culturais 
e transformações sociais. 

Aprovado pela Capes em 2012, o PPGMC-UFF é o único 
programa de pós-graduação no Brasil em Mídia e Cotidiano. 
Com duas linhas de pesquisas (“Linguagens, representações e 
produções de sentidos” e “Políticas, discursos e sociedade”), o 
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programa desenvolve estudos que exploram as diversas relações 
entre mídia e vida cotidiana, considerando “mídia” como todos 
os suportes e aparatos tecnológicos e institucionais utilizados 
para mediações discursivas, e “cotidiano” como ambiente espaço-
temporal em que se processam as representações, as disputas e as 
transformações sociais. 

A cartografia que gerou este livro se inicia nos debates 
internos dos próprios Grupos de Pesquisa, na tarefa de conjugar 
os interesses e projetos individuais e coletivos, os diferentes 
percursos formativos, as inquietações que movimentam as 
perguntas e trajetórias científicas de cada um dos seus membros 
e do grupo. Ato contínuo, trata-se de compreender, mobilizar e 
articular as inquietudes e proposições dos grupos na amplitude 
dos estudos em Mídia e Cotidiano desenvolvidos por seu coletivo 
de pesquisadores. Em escala mais ampla, o exercício cartográ-
fico se complexifica, pois envolve mapear e compreender esse 
lugar específico dos estudos em Mídia e Cotidiano no Campo da 
Comunicação e da Informação, as fronteiras, diálogos e super-
posições. Obviamente, não é especificidade da área de concen-
tração “Discursos Midiáticos e Práticas Sociais” a lida com as 
mídias e os diferentes cotidianos como elementos constitutivos 
de objetos de pesquisa, contudo, trata-se de particularidade do 
nosso subcampo o contínuo exercício intelectual para a elabo-
ração e atualização teórica-epistemológica desse par conceitual. 
Este livro contribui com essas tarefas ao apresentar as histórias 
de cada Grupo de Pesquisa do PPGMC-UFF, suas trajetórias cien-
tíficas, teórico-metodológicas, suas indagações centrais, formas 
de organização e atuações acadêmicas. 

No capítulo “Políticas, ativismos e competências de uma 
comunicação emergente”, sobre o Centro de Pesquisas e Produção 
em Comunicação e Emergência (EMERGE), o fundador Adilson 
Cabral e os integrantes Andrea Medrado e Marco Schneider 
explicam que o grupo nasce da proposta de realizar pesquisas, 
mas também ações de ensino e extensão, que fomentem articu-
lações entre o meio acadêmico e os diferentes grupos e organi-
zações sociais. O objetivo é articular formas compartilhadas de 
atuação. O EMERGE não se contenta, portanto, em contribuir 
para uma reflexão teórica no campo da Mídia e Cotidiano, vincu-
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lada ao universo das organizações sociais, mas atua no sentido 
de conciliar reflexão conceitual e mudança social. Os autores 
explicam que o grupo procura auxiliar seus interlocutores a 
produzir o que chamam de processos comunicacionais emer-
gentes – nos quais haja a apropriação das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs) como instrumento de afirmação da 
comunicação como direito humano. Um dos mais antigos, entre 
os grupos apresentados, o EMERGE é de 2005 e, assim como 
o Multis e o educ@mídias.com, foi incorporado ao PPGMC na 
fundação do programa. Suas principais áreas de atuação são as 
políticas de Comunicação Comunitária, carro-chefe das pesquisas 
de Adilson Cabral; o ativismo digital e o midiativismo de favelas, 
especialidade de Andrea Medrado; a competência crítica infor-
macional, no centro das atuais pesquisas de Marco Schneider. 
Outros campos, incorporados tanto pelos integrantes como por 
seus orientandos de mestrado e doutorado, são as mídias regio-
nais, a apropriação social das TICs e a diversidade cultural. 

O capítulo “Mídia, Ludicidade e Design no cotidiano de 
contextos contemporâneos de ensino-aprendizagem”, do autor 
Alexandre Farbiarz, líder do grupo Educação para as Mídias 
em Comunicação (educ@mídias.com), apresenta as articula-
ções teóricas entre a Comunicação, a Educação e o Design, que 
fundamentam as pesquisas do grupo, caracterizadas pela inter-
disciplinaridade, com destaque para as aproximações entre a 
Educação Crítica para as Mídias, a Ludicidade e o anticipation 
Design. O grupo teve início ainda em 2008, antes do surgimento 
do PPGMC-UFF, por meio de pesquisas e orientações do autor. 
O capítulo destaca a complementaridade entre teoria e práxis 
nas pesquisas desenvolvidas, o que contribui para a atuação coti-
diana dos membros como pesquisadores, educadores e sujeitos 
da sociedade midiatizada. O autor também contextualiza as 
pesquisas realizadas pelos discentes do PPGMC-UFF e pesquisa-
dores do educ@mídias.com – alguns deles membros oriundos 
do Laboratório Linguagem, Interação e Construção de Sentidos 
(LINC-Design), vinculado ao PPG Design da PUC-Rio. 

Em “MULTIS – narrativas e imaginários que nos atravessam 
e definem”, Denise Tavares e Renata Rezende Ribeiro nos 
convidam a observar de dentro o funcionamento do processo 
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de construção das pesquisas que compõem o grupo Núcleo 
de Estudos e Experimentações do Audiovisual e Multimídia 
(MULTIS). Elas apresentam um processo orgânico, impulsio-
nado pela chegada de alunos do mestrado e, mais recentemente, 
do doutorado, oferecendo novas questões. De acordo com as 
pesquisadoras, essa dinâmica dá liga ao modo como os conceitos 
são pensados no grupo, particularmente os de imaginário e de 
narrativa, problematizados a partir da produção audiovisual em 
ambientes multimídias. Em um segundo momento, o capítulo 
expõe como se dá esse movimento em uma das pesquisas desen-
volvidas pelo Multis, “Juventude e suicídio”, contemplada com 
o Edital Faperj para Grupos Emergentes1. O projeto congrega 
diferentes enquadramentos sobre o assunto a partir das dife-
rentes perspectivas originárias das investigações de professores 
e alunos. 

Partindo do entendimento de que não há uma única juven-
tude, mas diferentes modos de vivenciar essa fase de vida – quase 
sempre relacionados a interseccionalidades entre raça e gênero 
– Carla Baiense Felix e Larissa Morais apresentam no Capítulo 4 
a proposta de pesquisa do grupo Mídias, Redes e Jovens. Criado 
em 2013 pelas duas autoras e a professora Helen Britto, com 
a participação de graduandos e pós-graduandos, o grupo tem 
articulado diferentes metodologias de pesquisa no esforço de 
compreender como as juventudes brasileiras consomem notícias 
e, ao mesmo tempo, como esse consumo interfere em suas vidas 
cotidianas. Tais questões dão suporte ainda ao debate sobre 
modelos de produção e distribuição de notícias apropriados para 
essas audiências cada vez mais conectadas. A narrativa sobre a 
trajetória do grupo é pontuada com os conceitos centrais para 
a realização de seus estudos. No relato de experiências mais 
recentes, quando o referencial do letramento midiático ganha 
centralidade, fica evidente que suas pesquisas se tornam cada 
vez mais engajadas e incorporam ao seus métodos de trabalho o 
retorno social, seja através da realização de oficinas do interesse 
dos pesquisados, seja pelo ritual de partilhamento de resultados. 

Patrícia Gonçalves Saldanha e Pablo Nabarrete Bastos, 
1 Edital Faperj 14/2019 – Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro. Processo n. E-26/010.002166/2019.
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líderes do Laboratório de Investigação em Comunicação Comu-
nitária e Publicidade Social (Laccops), são os autores do capítulo 
“Laccops: caminhos metodológicos para uma construção teórica 
a favor da vida e da transformação social”, que apresenta a 
história do laboratório e seu engajamento científico e político 
com a comunicação comunitária e a publicidade social como 
metodologias de transformação da sociedade. O capítulo narra 
o percurso teórico e acadêmico do Laccops desde os primeiros 
estudos sobre publicidade comunitária no início deste século, 
passando pelo encontro com a publicidade social, em 2011, a 
partir de desafio empírico colocado pela necessidade de engajar 
a sociedade em ação para impedir o fechamento do Instituto 
Benjamin Constant, a oficialização do grupo de pesquisa certi-
ficado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em 2014, até a chegada de novos membros: 
professores, estudantes e egressos da graduação e da pós-gradu-
ação, que seguem fortalecendo as pesquisas, ações, campanhas, 
eventos e projetos. Outro marco importante do laboratório foi a 
conquista do edital da FAPERJ2 – “Apoio a Grupos Emergentes 
de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro” –, em 2019. Os autores 
apresentam também os principais fundamentos teóricos, epis-
temológicos e metodológicos que estruturam as pesquisas do 
Laccops, resultados de ações recentes e acenam para projetos 
futuros com o PPGMC.

O capítulo “Apropriação ideológica de causas sociais na 
sociedade de consumo midiatizada: confrontos entre as lógicas 
do capital e a luta política”, das membras do Grupo de Pesquisa 
Ética na Sociedade de Consumo (ESC), a pesquisadora Ana Paula 
Bragaglia e Lorena Campos apresentam recorte de pesquisas 
desenvolvidas no grupo sobre produtos midiáticos, com refle-
xões críticas sob a perspectiva da ética. O capítulo apresenta 
estudo desenvolvido sobre a websérie Eu sou Bonita?, promovida 
pela marca Avon, veiculada em 2018 no YouTube. A partir de 
pesquisa bibliográfica sobre estereótipos, gênero e performance, 
política e movimentos sociais, cultura midiática e teorias críticas, 
e com base na análise do discurso, as autoras analisam os cinco 
2 Edital 14/2019 – Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro. Processo n. E-26/010.002166/2019.
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vídeos da websérie e desenvolvem instigante reflexão sobre os 
limites e contradições da apropriação de pautas da luta feminista 
pela lógica da publicidade e do consumo. Conquanto a presença 
de pessoas invisibilizadas pela mídia hegemônica seja algo 
positivo na publicidade contraintuitiva, as autoras ponderam 
que é necessário analisar todo o contexto e refletem criticamente 
sobre a apropriação de pautas feministas realizadas pela marca, 
que valoriza a perspectiva de empoderamento individual em 
detrimento do coletivo. 

O debate conceitual sobre as vertentes da Comunicação 
Institucional é o ponto de partida da apresentação do grupo 
“Comunicação Institucional e suas Interfaces”, trazida por 
Flávia Clemente de Souza, Milena de Azeredo Pacheco Venancio 
e Priscila dos Santos Silva. As pesquisadoras remontam, em 
seguida, à história da criação do grupo e suas linhas de pesquisa 
e à interlocução com o debate sobre Mídia e Cotidiano. Uma 
das linhas tem o foco na preservação da memória institucional; 
outra no desenvolvimento de metodologias para a pesquisa em 
comunicação institucional; e a terceira, em articulação com as 
outras duas, na pesquisa sobre linguagens, discurso, imagem 
e representação nas práticas midiáticas. A partir de estudos 
iniciais da professora Flávia Clemente, que fundou o grupo e 
o lidera, demonstrou-se a necessidade de estudar modelos que 
possibilitem avaliar o impacto da ação das fontes nos processos 
de criação de narrativas do jornalismo, sem a necessidade de 
interação com aquelas, usando como método a dinâmica esta-
tística e estocástica na coleta de informações públicas, aliadas a 
uma análise qualitativa que permita perscrutar diferentes corpus, 
a partir de materialidades já constituídas pela linguagem. O foco 
analítico desloca-se, assim, para a produção de sentidos, a partir 
de processos de identificação do sujeito, argumentação, subjeti-
vação e construção da realidade, como detalham as autoras.

O capítulo “Um outro tempo é possível”, escrito por Rachel 
Bertol, exibe um importante exercício de revelar como estão 
sendo elaborados os fundamentos do grupo Temporalidade dos 
Meios Comunicacionais, Linguagem e Cotidiano (Tempos), o 
mais recente no PPGMC-UFF. Ao longo do texto, identificamos 
a construção de uma problemática que pensa as materialidades 
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dos meios de comunicação, considerando questões históricas e 
historiográficas. É nessa busca, por compreender de que maneira 
as linguagens advindas dos diferentes dispositivos criam modos 
de dizer, que o cotidiano se impõe. Para investigá-lo em sua inter-
locução com as mídias, o grupo se vale, nesse sentido, da perspec-
tiva das temporalidades, como mostra a problemática desenhada 
ao longo do capítulo pela pesquisadora e fundadora do grupo. 

 As diferentes histórias e temporalidades que marcam os 
percursos desses oito grupos de pesquisa, ao mesmo tempo tão 
distintos, mas tão próximos no que se refere à proposição de 
pensar a imbricação entre Mídia e Cotidiano no nosso tempo e 
à preocupação com a transformação social, estão devidamente 
mapeadas nas páginas a seguir. A propósito, a necessidade 
da contribuição social das universidades e outras instituições 
públicas tornou-se ainda mais evidente no período em que os 
textos a seguir foram escritos: a segunda metade do ano de 2020, 
no auge da pandemia de Covid-19, no Brasil. Esse foi também um 
momento no qual múltiplas telas invadiram, mais do que nunca, 
as diferentes esferas da nossa vida cotidiana, com consequências 
que ainda vamos custar a mapear e compreender de modo mais 
profundo. Entender nosso tempo demanda, também mais do que 
nunca, uma reflexão sobre a interação dialética entre o cotidiano 
e as diferentes mídias que o invadem e modificam incessante-
mente. Na cartografia de pesquisas a seguir, a totalidade e cada 
peça são fundamentais para contar um pouco da nossa história 
e do nosso lugar, da mídia e do cotidiano no campo da Comu-
nicação, e a marcar nossa proposta de contribuição. Esperamos 
que apreciem a viagem. 

Referência
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo. São Paulo: Loyola, 2004. 
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Prefácio

Uma obra, uma vida, uma história

Marialva Barbosa1

Apresentar um livro pode parecer a princípio, sobretudo 
para um pesquisador que atua como docente há mais 

de quatro décadas na área de Comunicação, uma tarefa corri-
queira. Mas não é. Cada livro possui uma vida, uma história, um 
desenrolar de reflexões e de imaginações, sempre produtivas, 
que lhes dão singularidade. Mas há mais: cada livro tem também 
um momento de concepção, uma história de sua produção, 
caminhos e desvios que fazem parte de um todo que se enuncia, 
afinal, como uma obra.

Isso torna o ato de apresentar o livro uma ação que deve 
ser profundamente responsável e que não se limita a enunciar 
conteúdos que os leitores irão encontrar nos capítulos que cons-
tituem suas partes, que afinal irão construir um todo, isto é, uma 
narrativa completa e que produz aproximações entre olhares 
muitas vezes situados numa pluralidade teórica e temática. Apre-
sentar um livro é descobrir, também, a singularidade da obra e 
os vínculos que nos colocam como autor daquela apresentação. 

Com essa perspectiva busquei encontrar as razões pelas 
quais os organizadores me convidaram para apresentar este livro. 
Procurei, então, descobrir os vínculos evidentes e encobertos que 
me tornaram – pela generosidade dos organizadores – a voz que 
o apresenta. 

Na lista dos autores aparece, pelo menos para mim, uma 
das razões. Dos oito capítulos que constituem a obra, seis foram 

1 Professora titular de Jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(2014 a 2017). Publicou diversos livros, entre eles, História da Comunicação no Brasil 
(Vozes, 2013), História Cultural da Imprensa - 1900-2000 (MAUADX, 2007), Escravos 
e o Mundo da Comunicação (MAUAD, 2016) e Os Manuscritos do Brasil. Uma rede de 
textos no longo século XIX (EDUFF, 2018).
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escritos por pesquisadores que hoje são reconhecidos pelos seus 
méritos e competências nas reflexões sobre a densa temática mídia 
e cotidiano, mas que passaram pela minha vida desde um tempo 
longínquo. Cinco deles foram meus alunos em vários momentos 
das suas trajetórias, o que indica também uma pluralidade de 
tempos de convivência e trocas múltiplas. Além disso, também 
um dos autores conviveu comigo muito tempo das nossas vidas, 
partilhando um mesmo departamento de ensino, ele e eu como 
professores, num já longínquo período do século XX2. 

Assim, a primeira razão (e a mais importante, na minha 
concepção) para eu assinar este prefácio é a vinculação afetiva, 
é a história comum, é o sentido de trajetória, é, enfim, a certeza 
de que cada conhecimento que julgamos produzir será adensado, 
suplantado por aqueles que foram nossos alunos e que comple-
mentam diariamente a nossa trajetória com os passos seguintes 
que dão na mesma área que partilhamos. 

Esses vínculos profundos – que só a atividade de ser professor 
constrói – são afinal determinantes para que no momento em 
que escrevo este prefácio, os gestos autorais da maioria dos 
produtores dos capítulos sejam ofuscados pelos trabalhos da 
minha memória. Assim, as temporalidades, as relações mídias 
e jovens, os ativismos e sua relação com a comunicação – entre 
outras temáticas que compõem o livro – são encobertas pelas 

2 Não apenas para “matar a curiosidade” dos possíveis leitores, mas também 
para revelar, ainda que brevemente vínculos duradouros, relembro o passado. 
Adilson Cabral foi meu aluno de graduação na UFF; Flávia Clemente de Souza 
foi minha aluna no mestrado em Comunicação da UFF, do qual sua mãe, 
Tania Clemente foi uma das primeiras docentes e, sobretudo, voz importante 
na construção do programa; Rachel Bertol foi minha aluna no doutorado em 
Comunicação e Cultura da UFRJ; Carla Baiense Felix foi minha orientanda de 
monografia de graduação, no Curso de Comunicação da UFF, no final dos anos 
1980; e Renata Rezende, a quem conheci como uma jovem repórter recém-
saída da graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, no primeiro 
ano do século XXI, foi minha aluna do mestrado em Comunicação da UFF 
e minha orientanda de doutorado no mesmo programa. Além disso, Renata 
Tomaz, também uma das organizadoras do livro, foi minha aluna de mestrado 
e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
da UFRJ. Todos ainda hoje me chamam de professora. Já o docente a quem 
faço menção é Alexandre Farbiarz, de quem ainda hoje lembro o dia em que 
ingressou no então Departamento de Comunicação e Artes da Universidade 
Federal Fluminense, no início da década de 1990.
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imagens de jovens rostos, inquietos, animados, esperançosos, 
iluminados pela juventude. Um desfile de rostos dos autores 
que assinam esta obra, quando ainda eram alunos de graduação 
ou no início das suas pós-graduações, vão se sucedendo como 
imagens duradouras de um passado. Imagens que construíram 
vínculos profundos e afetos infinitos.

A segunda razão talvez tenha sido em decorrência da longe-
vidade da minha própria atuação na área de Comunicação e dos 
vínculos que, durante esse tempo longo, criei e construí com a 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante mais de 30 
anos teci minha história de vida e minhas práticas acadêmicas 
na UFF. Lá, fiz graduação no Curso de Comunicação, mestrado 
e doutorado em História, fui professora do Instituto de Artes 
e Comunicação Social (IACS) por três décadas, participei da 
criação do primeiro programa de Comunicação do instituto. 
Enfim, liguei vida vivida e mundo acadêmico também num tempo 
longo passado nessa universidade. Mas não cabe aqui falar dessa 
temática, apenas ficar orgulhosa de apresentar um Programa 
de Pós-Graduação com uma proposta inovadora, surgido já no 
século XXI, e que tem se mostrado – como se poderá perceber 
nos textos que compõem esta coletânea – maduro e produ-
zindo reflexões importantes na área diante das transformações 
no universo comunicacional e que impactam profundamente o 
mundo da vida.

O título do livro – Mídia e Cotidiano: uma cartografia de 
pesquisas – não só define o que o leitor irá encontrar, mas singu-
lariza a pluralidade de abordagens envolvendo a relação mídia 
e cotidiano como uma cartografia. Se o conceito de cartografia 
pressupõe o envolvimento mais do que completo, de certa forma 
atávico, com o universo pesquisado, o que deixa antever ações 
profundas, que levam até mesmo à troca de lugares, ou melhor, 
indefinições de posições em contato com o objeto de pesquisa, 
o livro de fato é uma cartografia. Isso porque os textos elabo-
rados indicam posições dedicadas por completo às temáticas que 
são objetos de reflexão, produzindo, de certa forma, uma indis-
tinção entre vida e pesquisa, tal o envolvimento dos autores com 
as ações desenvolvidas no âmbito da Pós-Graduação em Mídia e 
Cotidiano e, sobretudo, com os estudos que realizam. 
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Cada capítulo expõe trajetórias dos grupos de pesquisa, 
indicando ações teóricas e metodológicas privilegiadas, a partir 
do lugar fundador de reflexão, qual seja, a Mídia-cotidiano. 
Mídia-cotidiano define-se como lugar de centralidade absoluta 
das mídias na vida contemporânea, nas práticas mais ordiná-
rias, por vezes amplificadas, por vezes encobertas, que se desen-
rolam na vida vivida. Daí, propositalmente excluí o e que liga 
dois universos que, no mundo contemporâneo, são muito mais 
do que complementares: se constituem como um único lugar que 
cimenta o mundo da vida. 

Outro aspecto que se torna presente para o leitor é a plura-
lidade teórica em torno da noção de cotidiano adotada pelos 
pesquisadores. Uma pluralidade, sempre bem-vinda, já que o 
resultado de olhares plurais deságua invariavelmente no aden-
samento conceitual, na partilha de olhares advindos de lugares 
múltiplos, tornando patente a ação da ciência de fomentar a 
multiplicação de saberes, já que o conhecimento científico se 
define por seu caráter provisório e por ser também cumulativo. 
Afinal, a ciência é sempre democrática: admite invariavelmente 
o divergente e o convergente, o novo e o velho, o conhecimento 
que veio antes e o que está sendo construído agora. O diálogo é 
a sua essência.

São textos, teorias, reflexões, busca de métodos, para 
produzir problematizações em torno do conceito de cotidiano, 
como fundamento/cimento da vida social, atravessado e arti-
culado nesses tempos complexos que vivemos pelas práticas e 
processos midiatizados. São, enfim, pesquisas que produzem um 
retrato, individual e coletivo, do trabalho dedicado que se desen-
volve nos diversos grupos do programa, procurando ampliar o 
debate sobre práticas e processos midiatizados que produzem 
sentidos e diálogos.

No início do prefácio indiquei que apresentar um livro é 
fazer dois movimentos: descobrir por que fomos colocados neste 
papel de voz que apresenta e descobrir as singularidades da obra. 
Em relação ao primeiro ponto apresentei o que acredito terem 
sido as razões para que eu assinasse este prefácio. Em relação ao 
segundo ponto, é necessário tornar mais explícito o que estou 
denominando singularidade da obra. 
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Na minha compreensão, o que faz a singularidade desta 
obra é exatamente a pluralidade reflexiva capaz de construir 
particularidades e, ao mesmo tempo, generalizações. Assim, as 
pesquisas desenvolvidas nos diversos grupos institucionalmente 
constituídos e integrados pelos docentes do programa mostram 
a dinâmica de diversas proposições teóricas e conceituais e a 
multiplicidade de filiações a diversas linhagens teóricas. Mas o 
que une tudo isso? O que permite a partir desta multiplicidade 
de olhares construir um Programa de Pós-Graduação com a 
produção de vínculos unívocos? 

A singularidade advém não só do lugar – Mídia-Cotidiano – 
mas, sobretudo, da maneira como as pesquisas são realizadas, em 
que o gesto cartográfico, enunciado no título do livro, revela uma 
posição de pesquisa: vínculo profundo e envolvimento completo 
com a produção de reflexões e saberes. É isso que vem pavimen-
tando o caminho seguido pelos docentes. Afinal, compreender 
as relações cotidianas atravessadas no contemporâneo sempre 
pela dimensão midiática obriga a um envolvimento completo. 
É isso que o livro mostra. Mais do que uma coletânea, de fato, o 
livro é uma cartografia de pesquisas.
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Políticas, ativismos e competências  
de uma comunicação emergente

Adilson Cabral
Andrea Medrado
Marco Schneider

O presente texto se propõe apresentar as linhas de 
pesquisa e a atuação acadêmica de professoras(es) 

e pesquisadoras(es) do Centro de Pesquisas e Produção em 
Comunicação e Emergência (EMERGE) no âmbito do PPGMC. 
A partir de uma trajetória da formação e consolidação do grupo 
de pesquisa junto à UFF e ao PPGMC, são trabalhados aspectos 
característicos de suas pesquisas e atividades acadêmicas que 
contribuem para o fortalecimento do EMERGE, no que diz 
respeito ao entendimento dos processos comunicacionais 
emergentes, do PPGMC, no que tange às relações entre mídia e 
cotidiano e, por fim, da produção de conhecimento em torno de 
suas próprias áreas de atuação.

1. O EMERGE

Criado junto ao Departamento de Comunicação em 
março de 2005, foi credenciado junto ao Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPq logo em seguida e posteriormente incor-
porado ao PPGMC, desde o início do seu funcionamento. Seu 
objetivo é realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão que 
fomentem debates, articulações e encontros envolvendo grupos 
e organizações sociais e acadêmicas, interessados na implemen-
tação de processos comunicacionais em suas atividades, permi-
tindo consolidar formas interativas e compartilhadas de atuação.

No que tange à área da Comunicação, trata-se de conceber 
processos comunicacionais emergentes, capazes de se apro-
priar socialmente das TICs, aproveitando-se de espaços dispo-
níveis e a se conquistar, no sentido de afirmar a comunicação 


