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Apresentação

Alexandre Farbiarz
Flávia Clemente de Souza

Patrícia Saldanha
Rachel Bertol

Ao aceitar o desafio de organizar esta coletânea, com 
artigos sobre as pesquisas desenvolvidas pelos 14 

professores pertencentes ao quadro permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal 
Fluminense (PPGMC/UFF), imaginamos uma reflexão sobre o 
somatório de nossas individualidades através de nossas inves-
tigações. Como forma de organização, optamos por dividir 
os autores pelas linhas teóricas do PPGMC/UFF às quais se 
vinculam: “Linguagens, Representações e Produção de Sentidos” 
e “Políticas, Discursos e Sociedade”.

O sentido de apostar na heterogeneidade deste livro 
está ligado à própria noção de cotidiano, nosso marco 
teórico fundador. Heller, autora que, entre outros, constitui 
o fio condutor de grande parte das pesquisas do programa, 
compreende que os cientistas só podem produzir a partir de 
suas particularidades individuais, por pertencerem à vida coti-
diana. No entanto, mesmo o cotidiano tendo como caracte-
rística ser heterogêneo, é na nossa capacidade de homogenei-
zação que reside o diferencial da obra científica. Nas palavras 
de Heller, “toda obra significativa volta à cotidianidade e seu 
efeito sobrevive na cotidianidade dos outros”.

Também não podemos deixar de citar o marco temporal 
desta coletânea como outro diferencial também ligado à coti-
dianidade. Nosso gancho vem do lançamento da obra Pesquisas 
em Mídia e Cotidiano, em 2014, que refletia então o momento 
fundador do nosso programa e de seus caminhos teóricos, 
assim como do lançamento da obra Mídia e Cotidiano: uma carto-
grafia de pesquisas, em 2020, com textos repercutindo os estudos 
dos grupos de pesquisa do nosso programa. A coletânea atual, 
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Mídia e Cotidiano: novos diálogos e investigações, permite vislum-
brar tanto o amadurecimento trazido pelo passar dos anos, que 
se soma às novas vozes e reflexões, quanto à identidade de cada 
um dos pesquisadores, em um espaço que harmoniza o parti-
cular e o coletivo.

Por fim, não poderíamos deixar de fazer um agradecimento 
especial à professora e pesquisadora Vera França, do Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), que brindou esta edição com um prefácio 
costurado por nossas trajetórias. Recentemente, Vera França 
protagonizou a live “Pandemia, Cotidiano e Mídia” onde debateu 
sobre o conceito de acontecimento que, por acaso, ou não, nos 
remeteu ao texto “O acontecimento e a mídia” (2012) publicado 
exatamente no ano da aprovação de nosso programa. Esses e 
outros acasos da vida cotidiana, em ambos os tempos atraves-
sados pelo avanço da ciência, demarcaram eixo que corporificou 
a unidade do PPGMC por meio da tessitura de nossas pesquisas 
individuais sensivelmente articuladas por França.

Esperamos trazer a vocês um livro que, como nas pinturas 
impressionistas, traga a visão de um todo homogêneo, mas 
permita discernir cada pincelada de cor.
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Prefácio

Vera Veiga França 

Escrever um prefácio traz um componente de grande 
satisfação, mas também o peso de uma responsabili-

dade. O/a “prefaciador/a” é um mestre de cerimônia, e ocupar 
esse lugar de anunciador é gratificante, pois nos torna parte do 
acontecimento e nos coloca em interlocução direta com seus 
personagens. Ao mesmo tempo, é preciso acertar o tom, estar 
em sintonia com o/s enquadramento/s colocado/s pela obra e, 
sobretudo, estabelecer um diálogo com sua proposta.

Foi com essa responsabilidade que fiz a leitura dos capítulos 
que se seguem, e busquei apreender tanto uma visão de conjunto 
quanto a particularidade das diferentes contribuições.

O Programa, as Linhas e as pesquisas

O Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) define como área de 
concentração a relação entre discursos midiáticos e práticas 
sociais – e essa escolha já estabelece um lugar de entrada, que é 
o “entre”, a dinâmica das relações. Trata-se de estudos da mídia, 
naturalmente – pois a Comunicação, em nossos tempos, tem na 
esfera midiática seu locus central de produção de sentidos, cris-
talização das representações, vértice das conversações. Atentos, 
porém, à inserção da mídia no seu tecido constituidor, que são as 
relações sociais vividas em nosso dia a dia. 

Coerente com o nome do programa, uma perspectiva 
central atravessa as duas Linhas de Pesquisa e o trabalho dos 
pesquisadores, que é a noção de cotidiano, conforme trabalhada 
por autores como Agnes Heller, Henri Lefebvre, Karel Kosik e 
Michel Maffesoli. Heller, sobretudo, e sua ideia de suspensão 
do cotidiano, está presente em inúmeros trabalhos. O artigo de 
Marco Schneider faz um importante resgate das bases lukacsianas 
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do pensamento de Heller, através das articulações entre 
universal, singular e particular na constituição do conhecimento 
cotidiano, e destaca a quase convocação da filósofa: a estrutura 
da vida cotidiana está assentada em uma dinâmica alienante, 
mas é possível uma “suspensão”. E é nessa suspensão – não 
propriamente do cotidiano, que é nosso espaço de vida, mas de 
suas estruturas alienantes – que apostam e apontam os trabalhos 
dos pesquisadores.

Duas perguntas então se colocam diante desse posicio-
namento que orienta o programa: que cotidiano é esse, que é 
tomado como terreno de alienação? E que mecanismos seriam 
esses, que possibilitariam sua suspensão? Heller e Schneider 
elencam vários elementos facilitadores de ações irrefletidas, do 
velamento da realidade, tais como a praticidade, a necessidade 
de respostas imediatas, a espontaneidade, a cristalização de 
estereótipos e preconceitos que atravessam o cotidiano. Porém, 
assim como apontado por alguns trabalhos (Ana Paula Braga-
glia, Patrícia Saldanha), essas estruturas alienantes estão ligadas 
sobretudo ao capitalismo e à necessidade de ocultação de suas 
estruturas de funcionamento; à sociedade de consumo, que 
impregna modos de vida; ao individualismo reinante, estimu-
lando a construção de subjetividades hedonistas e narcísicas; ao 
neoliberalismo, que nos coloca como empreendedores solitários 
de um mundo desprovido de um “nós”. 

A suspensão do cotidiano, por sua vez, se daria através do 
pensamento crítico, de práticas reflexivas e reveladoras, de uma 
educação para a autonomia – e estes devem ser as ferramentas e 
o compromisso dos projetos educacionais de um país que se quer 
livre; da formação de comunicadores atuando em prol da cons-
trução de uma sociedade marcada pela justiça social.

No campo dos estudos comunicacionais, o cotidiano é 
pensado sobretudo através da interpenetração da mídia (da 
maneira como ele perpassa a mídia e é atravessado por ela) – e 
aqui trata-se das diferentes mídias: jornalismo, publicidade, radio-
difusão, produção audiovisual, tecnologias digitais. Vivemos um 
cenário de midiatização e uma plataformização, nos lembra o 
artigo de Pablo Nabarrete: a lógica midiática molda sociabili-
dades (Fausto Neto, José Luiz Braga); a plataformização é sua 
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estrutura material, a base tecnológica que reorienta e condiciona 
nossas interações no mundo. 

As duas linhas de pesquisa do programa dialogam sobre 
vários aspectos comuns, compartilham parte da bibliografia, 
entrelaçam temáticas. Mas ganham especificidade naquilo que 
constitui seu ponto de inflexão, ou o lugar de onde partem 
as perguntas. Assim como em outros programas da área, essa 
divisão poderia ser classificada, grosso modo, em ênfase na 
linguagem, ênfase no social (que são, diga-se de passagem, os 
dois eixos que, em seu cruzamento, configuram os processos 
comunicativos). Porém, cada programa responde à sua maneira 
a essa disjunção, em função do leque de pesquisas e dos pesqui-
sadores/as que agrega.

A Linha 1 – Linguagens, representações e produção de sentidos 
–, teria como ponto de ancoragem o terreno do simbólico. 
Adriana Barsotti se preocupa com a questão da representação, 
os limites da objetividade, os efeitos da distribuição algorítmica 
das notícias, a presença da desinformação e da mentira no jorna-
lismo. E pergunta: relatar fatos é suficiente?! Flávia Clemente 
trata da comunicação institucional, destaca o duplo agendamento 
– aquele promovido pela mídia na sociedade (hipótese da agenda 
setting), mas também o outro, mais invisível, promovido pelas 
fontes da mídia (empresas e sua comunicação institucional). E 
destaca a importância de desvelar as mediações. 

A perspectiva educacional é acionada pelas reflexões de 
Farbiarz e Barreto Alves. Alexandre Farbiarz remete à sua própria 
experiência didática e, lembrando Paulo Freire, propõe uma 
dinâmica interacional impregnada pelo lúdico como caminho 
para maior envolvimento dos alunos e estímulo ao pensamento 
crítico. Walcéa Alves pesquisa as representações construídas 
pelos jovens sobre a comunicação digital; seu uso cotidiano seria 
da ordem das táticas, conforme Certeau? Favorecendo a intera-
tividade, também estaria (esse uso) estimulando a reflexividade 
crítica e a dialogicidade propugnada por Freire?

Representações, fabulações, imaginário, subjetividades, 
historicidades são conceitos tratados por Tavares, Ribeiro e 
Bertol. Denise Tavares, analisando audiovisuais, percorre dois 
caminhos: juventude e suicídio, e meio ambiente. Do ponto 
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de vista da forma, defende o método poético e a atenção aos 
processos criativos e à experimentação de linguagens. No trata-
mento das duas temáticas, e debruçando-se sobre audiovisuais 
biográficos latino-americanos, indaga sobre a presença da história 
e da ideologia permeando os imaginários. Renata Rezende 
Ribeiro acentua o papel das mídias na construção do imaginário 
contemporâneo e analisa as narrativas catárticas e a presença da 
morte. Ao mesmo tempo, junto com Maffesoli, destaca a nobreza 
da vida cotidiana como terreno onde se elabora o conhecimento 
do social. E Raquel Bertol envereda pelos caminhos do tempo, 
da historicidade, percebendo as crises e as catástrofes – onde o 
presentismo incorpora a preocupação com o Antropoceno e as 
condições de sobrevivência da espécie humana. Diante da ameaça 
das distopias, heterotopias e heterocronias (Foucault) se colocam 
como possibilidades de espaços-outros e novas capacidades de 
definir o presente (Rancière).

Na Linha 2 – Políticas, discursos e sociedade – se destacam alguns 
artigos de fundamentação teórica e predomina um enfoque 
sociopolítico, de crítica ao capitalismo e ao individualismo, bem 
como de ênfase em formas de resistência. Marco Schneider, como 
mencionado acima, discute as contribuições de Lukács e Heller 
no tratamento da alienação e, através de Moretzsohn, defende 
um jornalismo crítico e uma objetividade no tratamento dos 
fatos “para além dos fatos”. Já Larissa Morais aponta um cenário 
de crise do jornalismo, sua atuação produzindo e reproduzindo 
relações de poder, porém seu compromisso – atuando na cons-
trução da realidade – de ultrapassar o senso comum e se fazer 
vetor de reflexividade.

Pablo Nabarrete Bastos também desenvolve uma reflexão de 
cunho mais teórico, explorando o conceito de engajamento para 
além de uma compreensão genérica e em articulação com os 
conceitos de hegemonia e contra-hegemonia. Acionando Gramsci 
e uma literatura gramsciana, destaca, através do conceito de 
plataformização, a importância de atentar para as bases materiais 
da hegemonia.

Um cenário de descaso com a radiodifusão – enfrentando 
entraves políticos e econômicos, e sofrendo a concorrência das 
tecnologias de uso individual – é denunciado por Adilson Vaz 
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Cabral Filho. E a publicidade é tratada em artigos de Braga-
glia e Saldanha. Ana Paula Bragaglia critica o individualismo 
contemporâneo, vivido em um contexto de espetacularização 
e exacerbação do consumo. A publicidade das marcas encena 
um compromisso social ao mesmo tempo que oculta os efeitos 
da concentração de capital, acentuando a alienação cotidiana. 
Na mesma direção, Patrícia Saldanha discute a reorganização 
da publicidade na atual fase do capitalismo, os mecanismos 
de promoção de um consumo sem culpa, o desenvolvimento 
de experiências sinestésicas que estão na base de uma publi-
cidade sensorial. Ações contra-hegemônicas se fazem necessá-
rias, mas estas supõem o desenvolvimento de metodologias de 
resistência e maior aproximação e compreensão do contexto 
de vida das pessoas.

Diante da alienação da vida cotidiana, a atuação das forças 
hegemônicas, as tendências individualistas e individualizantes, 
urge suscitar uma educação para a cidadania. Carla Baiense Felix 
discute as relações entre letramento digital e democracia, compe-
tência midiática e participação política, e atenta para o lugar da 
juventude – conectada, mas não necessariamente sensibilizada 
para maior participação cívica. O letramento digital “é causa 
necessária, mas não suficiente” para ativar a cidadania, mostram 
estudos; o aprendizado da cidadania supõe ações mais profundas 
e mais sensíveis, em diálogo com as condições socioculturais em 
que vive a juventude (e diferentes grupos de nossa sociedade).

Diálogo e afinidades

O diálogo com o trabalho de colegas, como disse no início, 
é sempre prazeroso. E mais ainda quando descobrimos afini-
dades e nos percebemos juntos na mesma direção. Também 
no meu caso, e no trabalho do grupo de pesquisa do qual faço 
parte (GRIS – Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade1), 
a relação mídia-vida cotidiana é ponto de partida e, nos parece, 
marca o diferencial da Comunicação. Cabe aos estudos comuni-

1  A propósito de nosso trabalho, consultar http://www.fafich.ufmg.br/gris/ e 
também https://grislab.com.br/. 
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cacionais dar a ver a dinâmica de construção diária da sociedade 
através das nossas múltiplas práticas interativas, penetradas cada 
vez mais pelas tecnológicas comunicacionais, alimentadas pelas 
representações e quadros de sentidos elaborados nesse vai e vem 
entre grande mídia, redes sociais e a dinâmicas dos diferentes 
grupos que compõem nossa sociedade.

Porém a afinidade não se deu apenas nesse vértice das inte-
rações, mas também e sobretudo no tipo de compromisso que 
marca os trabalhos. Nos últimos anos (décadas, na verdade), 
talvez pela ilusão da calmaria e de uma sociedade pacificada, os 
estudos comunicacionais abandonaram o viés crítico e se permi-
tiram aninhar-se no terreno do subjetivo, nas particularidades, na 
configuração das formas e nas sinuosidades da estética. Não que 
esse caminho fosse desimportante – longe disso. É no particular 
que experimentamos nossas conquistas e nossas agruras; são os 
afetos que cimentam nossas escolhas e ações. Porém as forças 
estruturais que governam nossa vida a ultrapassam e penetram 
de forma nem sempre visível as interações comunicativas das 
quais participamos. Esquecendo tais dinâmicas e enveredando 
por outros caminhos e conceitos, os estudos comunicacionais 
abandonaram os conceitos de ideologia, alienação, forças mate-
riais, formações históricas. 

No entanto, nada como o choque do real forçando nossa 
porta; o desgoverno ao qual estamos submetidos, os retrocessos 
políticos, o negacionismo, a necropolítica, a adesão cega a 
líderes obscurantistas vieram evidenciar a dimensão decisiva que 
permeia o terreno das representações, atravessa os imaginários, 
ordena os discursos e configura nossas interações comunica-
tivas – que é a ideologia. O contexto atual (brasileiro e mundial) 
estimula a constatação de que não podemos falar em linguagem, 
em comunicação, em construção de sentidos negligenciando a 
presença da ideologia. Desde Marx2, passando por diferentes 
formulações, a ligação entre as ideias, as representações e as 
relações de dominação se mostrou inequívoca. Podemos tomar 
2 “Os pensamentos dominantes são apenas a expressão ideal das relações 

dominantes concebidas sob a forma de ideias e, portanto, a expressão das 
relações que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro 
modo, são as ideias do seu domínio” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A 
ideologia alemã I. Lisboa: Presença, 1980. 4. ed., p. 56).
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a ideologia como falsa consciência, reificação do real (Lukács), 
construção da hegemonia (Gramsci) ou, à moda althusseriana, 
representação das relações imaginárias dos indivíduos com suas 
verdadeiras condições de existência. Por diferentes caminhos, o 
conceito nos revela que os discursos, as representações não são 
inocentes, mas tradução e projeção de relações de força. 

Estar atento a essa dinâmica e acionar processos de cons-
cientização, convocar práticas contra-hegemônicas e movimentos 
de resistência no terreno do simbólico e no campo discursivo 
é tarefa que cabe aos comunicadores e aos pesquisadores da 
Comunicação.

O investimento dos professores do Programa de Pós-
Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Flumi-
nense segue essa linha. Os artigos desta coletânea, indicadores do 
trabalho de pesquisa e de formação desenvolvido pelo programa, 
são muito bem-vindos no seio da comunidade de nossa área.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021.
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Os limites da objetividade jornalística 
em um cenário de desinformação, 

desigualdades e distribuição algorítmica  
de notícias

Adriana Barsotti

Introdução

Historicamente, o jornalismo profissional se consolidou 
com base no ethos de emanar “a verdade”. Nos EUA, 

o jornalismo de informação surge na primeira década do século 
XIX, quando os jornais começam a se massificar e abandonam 
o paradigma do jornalismo de opinião, que até então preva-
lecia nas redações. Primeiras páginas não eram ocupadas com 
manchetes tampouco chamadas para notícias, conceito que só 
passa a existir no jornalismo moderno (SCHUDSON, 1988). No 
Brasil, o processo de transformação do jornalismo de opinião 
para o de informação acontece quase um século mais tarde, com 
as primeiras manchetes surgindo com alguma regularidade entre 
1905 e 1906 (BARSOTTI, 2017).

Na segunda década do século XXI, nota-se que esse lugar de 
fala do jornalismo de “emanar a verdade” encontra-se ameaçado. 
No Brasil, o desgaste ficou mais exposto nas eleições presiden-
ciais de 2018, que resultaram na eleição de Jair Bolsonaro, na 
esteira do mesmo fenômeno que já havia sido observado no 
pleito presidencial americano, em 2016: o das chamadas fake 
news. Prefiro adotar em minhas pesquisas, assim como outros 
autores, o termo desinformação (WARDLE; DERAKHSHAN, 
2017) por entender que fake news não contribuem para o campo 
de estudos sobre o jornalismo. Quem as fabrica se apropria das 
técnicas consolidadas pelo jornalismo profissional para enganar 
intencionalmente o público.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o problema foi 
agravado, levando a Unesco a lançar a cartilha Desinfodemia: 
decifrar a desinformação sobre a Covid-19 (POSETTI; BONT-


