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Prefácio

Por que falar em comunicação e ciência?

Ana Claudia Farranha*

No último ano e meio (de março de 2020 a setembro de 2021), fomos todos e todas instados por um fenômeno que até então só parecia
existir em filmes de ficção científica: a declaração de uma pandemia
global. O que era apenas uma possibilidade, relegada a um futuro distante, habitou entre nós e, certamente, muitos dos temas outrora subsumidos do debate público voltaram a figurar na agenda. A comunicação
é um deles.
Leitoras e leitores devem estar se perguntando: por quais razões
a comunicação pública volta à agenda com força total? Não estaria o
paradigma comunicação pública superado em uma sociedade na qual
imperam opiniões dadas, como se diz na gíria, “a torto e a direito”?
Em que medida a comunicação é estratégia importante para auxiliar na
tomada de decisões, na compreensão do problema, na divulgação e na
difusão da produção da ciência?
Nesse contexto, a importância da comunicação refere-se ao escopo
a que ela se dirige: a produção da informação a partir da dimensão societal, e não somente governamental, cujo marco central que vai além
da oficialidade, se propondo a construir informação ao mesmo tempo
15

útil aos diferentes públicos e capaz de criar consensos sobre temas,
afastando mentiras, oportunismos e toda forma de disseminar visões de
mundo que contrariam a noção de público, de segurança, de bem-estar
e de progresso.
Sob essa perspectiva, o sentido de público é o desafio imposto aos
tempos atuais. É preciso construí-lo para responder às demandas da
crise sanitária juntamente com caminhos que desvendem como a população pode (melhor) se informar e tomar decisões que fortaleçam o
florescimento de uma sociedade democrática, humana e solidária.
A obra Comunicação e ciência na era covid-19, organizada por
Elen Geraldes, Gisele Pimenta, Katia Belisário, Rafaela Pinto e Ruth
Reis, pauta esse debate e traz diversidade em seu bojo. Assim, são temas destacados neste livro: as dimensões relacionadas à comunicação
pública, as formas e experiências de informação, os diferentes caminhos das instituições de ensino e de pesquisa para comunicar e divulgar
informações, a associação entre divulgação científica e comunicação
pública, os novos formatos de ensino e aprendizagem constituídos em
meio a esse processo e o olhar atento sobre como públicos historicamente
discriminados (mulheres, negros, população LGBTQ+, indígenas, população cigana, dentre outros) são atendidos pelas estratégias comunicacionais
de enfrentamento à referida crise sanitária.
As contribuições desta publicação não somente revisitam o debate sobre comunicação pública no Brasil, entrelaçando as contingências
impostas pela pandemia às instituições de ensino e de pesquisa, como
também nos apontam novas formas e significados de pensar o tema,
desafiando o aprofundamento de estudos na área e difundindo o conhecimento forjado nesses tempos difíceis. Tempos em que a bandeira
da ciência, da informação e da comunicação se coloca como uma das
alternativas possíveis às aventuras e visões de mundo que frontalmente
se opõem ao sentido de público desenhado, vivenciado e construído
com base nos valores e práticas democráticos, os quais merecem ser
rememorados sempre que forem ultrajados por aqueles que os repelem.

Por que falar em comunicação e ciência?
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Convido, portanto, o leitor e a leitora a conhecerem cada um dos
16 artigos escritos pelas pesquisadoras e pesquisadores (nota-se que é
uma publicação majoritariamente produzida por mulheres – a esse fato,
um salve!) que assinam essa obra e que, munidos de espírito público e
generosidade, compartilham conosco ideias tão caras ao debate.

* Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, do
Programa de Pós-Graduação em Direito e do Programa de Mestrado
Profissional em Direito da UnB. Pesquisadora do tema Direito, Gestão
Pública e Acesso à Informação e integrante do Comitê Executivo da
Rede Brasileira de Mulheres Cientistas (RBMC).

Por que falar em comunicação e ciência?

Boa leitura!
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Apresentação

Os maiores desafios das universidades e centros de pesquisa brasileiros, durante a pandemia de covid-19, ocorreram nos laboratórios e
diante dos microfones. Ao lado de produzir pesquisa científica praticamente em tempo real, em um contexto de negacionismo, de falta de
transparência governamental e de recursos escassos, era fundamental
comunicar, de forma clara e transparente, os resultados para a sociedade. Esta obra busca responder a duas questões: como as instituições de
pesquisa têm efetivado a comunicação pública? Quais os limites e possibilidades das estratégias comunicacionais utilizadas diante dos riscos
suscitados pela crise de saúde pública?
Uma das características fundamentais da comunicação pública, e
que a diferencia da comunicação estatal e governamental, por exemplo, é que ela se regula pelo interesse público. Não é suficiente apenas
informar, mas também escutar, dialogar, acolher sugestões, ouvir críticas, perceber que há inovações e apropriações criativas da ciência e
da tecnologia que vêm da sociedade. Para isso, os holofotes devem se
voltar para as secretarias de comunicação das instituições de pesquisa,
as políticas que adotam, os projetos que desenvolvem, a formação e
qualificação de seus profissionais, o relacionamento que estabelecem
com a mídia e com os públicos. É necessário descrever, analisar e comparar rotinas e protocolos estabelecidos pela comunicação, avaliando
seus resultados e efetividade.
A divulgação científica deve caminhar ao lado da comunicação pública. Isso envolve explicar conceitos, citar dados e mostrar associações
tão necessárias (e frequentemente tão desvalorizadas), em um tempo de
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imprecisão e de incertezas, no qual os boatos e as informações falsas
alcançam o público em seus aplicativos de mensagens, sites de notícias
e canais de influenciadores digitais. Isso implica estimular e favorecer
a alfabetização científica. A linguagem deve ser precisa e atraente, os e
as cientistas devem falar, mas saber ouvir, e os relatórios ganham muito
se virarem narrativas.
Esta ciência tocada pela urgência tem de conhecer e segmentar os
seus públicos. Não basta falar de forma impoluta, com a linguagem
da norma padrão, em busca de um leitor ou ouvinte ideal. As mulheres, a comunidade LGBTQIA+, os idosos, as crianças e adolescentes,
as populações indígenas, negras e ciganas, as pessoas com deficiência
têm demandas informacionais e comunicacionais próprias. É necessário segmentar a informação de interesse de cada público, mas também
pensar, de forma estratégica, os canais, os veículos, a frequência de
postagem e de publicação em busca do que é mais eficiente, eficaz e,
sobretudo, comunicativo.
Na segmentação de seus públicos, as instituições de pesquisa e de
ensino devem olhar para a comunicação interna. Aprender e ensinar
de forma remota implicam, muitas vezes, mais trabalho e mais distanciamento. As redes oscilam, as reuniões se multiplicam e, não raro, é
necessário conviver com as dores e perdas que invadem as telas. Os
canais de comunicação dessas organizações devem estar abertos para
registrar demandas, desenvolver competências, dar suporte tecnológico
e psicológico e registrar essas experiências, essas histórias.
Este livro, dividido em três temáticas distintas ligadas à pandemia,
apresenta uma grande diversidade regional e institucional e aponta as
diferenças e semelhanças em construir essa comunicação tão necessária
entre a ciência e a sociedade, com grande potencial de modificar a forma como se produz e se vivencia o conhecimento.
Na Parte I - Desinformação, negacionismo e pandemia, estão reunidos cinco ensaios que tratam do cuidado com as informações disponibilizadas nas redes sociais acerca do coronavírus. Falam das plataformas
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voltadas às mães, às mulheres, às crianças, aos adolescentes, aos cidadãos comuns e aos consumidores.
Uso das mídias sociais para complexificar o debate sobre temáticas
maternas durante a pandemia é produzido a partir do projeto de Ana
Luiza Figueiredo Souza, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Ela mapeou discussões envolvendo aspectos da maternidade e da não
maternidade nas mídias sociais. Com base nesses levantamentos, a autora passou a usar seu site e seus perfis em redes sociais para ampliar
o debate sobre o tema e obter mais dados para a pesquisa. No período
de março a agosto do 2021, o perfil do Instagram alcançou mais de 713
mil contas e a fanpage do Facebook, 804 mil. O site teve 11 mil visualizações e recebeu inúmeras mensagens das leitoras.
Em Fala, mermã: comunicação digital e mulheres no contexto da
covid-19 Juliana Castelo e Patrícia Rakel de Castro Sena, ambas da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), fazem análise do discurso
do perfil Fala mermã, mulheres apoiando mulheres, projeto criado na
rede social Instagram, em abril de 2019, por jovens de São Luís (MA).
O objetivo do grupo é ouvir mulheres e ser um espaço de intercâmbio
de pensamentos, construção de conhecimento sobre identidade de gênero e lugar de luta contra a violência patriarcal e a opressão contra as
mulheres, tema muito relevante em tempos de pandemia.
O ensaio Comunicação popular, meio digital e pandemia: experiência de uma pesquisa-intervenção é de autoria de Breno da Silva Carvalho e Ana Gretel Echazú Böschemeier, da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Os pesquisadores falam sobre o projeto
Boas Práticas de enfrentamento à covid-19, iniciativa sociossanitária
e de políticas públicas voltada a comunidades e movimentos sociais
(indígenas, pescadores, ciganos) nos estados do Rio Grande do Norte,
Paraíba e Ceará.
Já Paulo Nassar, Luiz Alberto de Farias, Ana Claudia Andreucci e
Maria Rita Mazzucatto, da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), são os autores de Direito à
comunicação e ao protagonismo de crianças e adolescentes. Os pesqui-
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sadores ressaltam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes às fake
news no momento de pandemia. Argumentam pelo direito de todos à
informação e à comunicação e mostram como exemplos as iniciativas
da Noruega, Finlândia e Unicef.
Lucas Fraga e Leonardo Rodrigues, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM/SP) e da Universidade Federal do Pará
(UFPA), fecham a primeira parte deste livro com o ensaio Publicidade
e letramento científico na pandemia: apropriações da ciência para a
mobilização político-identitária dos consumidores. Eles destacam as
incertezas e novos hábitos das pessoas a partir de 2020 e ressaltam a
importância da publicidade para a informação sobre a ciência, e o papel
do consumidor no debate público.
A parte II do livro reúne sete trabalhos que tratam de Comunicação
e divulgação da ciência em tempos da covid-19. Falam dos desafios
e dos diversos projetos de divulgação científica e comunicação pública desenvolvidos em universidades e instituições de ensino e pesquisa
brasileiras.
O texto “Orgulho Romani’’ e a pauta cigana na comunicação pública em meio à covid-19, de Gabriela Marques e Aluízio de Azevedo,
respectivamente do Centro Universitário Estácio Brasília e do Ministério da Saúde, em Mato Grosso, contribui para a discussão sobre a visibilização dos povos ciganos e para o combate às notícias discriminatórias
relacionadas a eles.
Em seguida, Entre jornalistas e cientistas: o trabalho da Rede CoVida na disseminação científica sobre a pandemia, de autoria de Adalton dos Anjos Fonseca, Luciellen Lima, Raquel Saraiva e Raiza Tourinho, abordam a parceria entre profissionais da Universidade Federal da
Bahia (Ufba) e da Fiocruz (BA) para produzir e divulgar informações
confiáveis, baseadas no monitoramento, análise de dados e síntese das
evidências científicas.
As experiências comunicacionais das universidades federais no ano
pandêmico são o tema central do bloco dos cinco textos que fecham essa
segunda unidade da obra. O trabalho de Helen Lopes, Hellen Camara,
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Jéssica Louza e Serena Veloso, da Universidade de Brasília, evidencia
as Estratégias, ações e desafios da comunicação na UnB durante a
pandemia. Na sequência, há o ensaio Ufes, comunicação e pandemia:
um ano de aprendizado sobre divulgação científica, das autoras Lídia
Neves-Hora, Camila Fregona, Mariana Simões e Thereza Marinho, da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Ainda integram essas análises institucionais o texto Os desafios da
comunicação da Unifesp na pandemia, de autoria de Walter Teixeira
Júnior, Franklin Larrubia Valverde e Luciana Moherdul, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); o estudo de Tattiana Teixeira e
Mayra Cajueiro-Warren, da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), com o título Comunicação pública da ciência: as ações da
Agecom/UFSC na pandemia; e o relato de Everton Cardoso e Felipe
Ewald, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), denominado Jornal da Universidade (UFRGS): estratégias para valorizar a
academia e a ciência durante a pandemia.
A parte III, com a temática Ensinar e aprender Comunicação de forma remota, apresenta quatro trabalhos que tratam especificamente das
profundas mudanças no contexto acadêmico durante a pandemia, passando do ensino presencial para o modo remoto. O bloco começa com
o trabalho Literacias digitais e midiáticas para professores e alunos
no contexto da pandemia, escrito por Sabrina Generali, Tânia Marcia
Cezar Hoff, Egle Müller Spinelli e Isabela Afonso, da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM-São Paulo).
Depois, Andrea Oliveira Nery, Daniel Parente Nogueira e Janaína
de Holanda Rodrigues assinam Sorria que estamos filmando: desafios
da transição do ensino presencial para o remoto na UniNassau Fortaleza. Na sequência, temos o ensaio Entre o tradicional e o digital: experiências no ensino superior em tempos de pandemia, escrito por Natália
Gomes, Francisco Verri e Matheus Ravanelli, do Centro Universitário
Metropolitano de Maringá, no Paraná. O último ensaio, Cenas do ensino remoto emergencial: trilhas e experiências na era covid-19, de
Vanessa Cardozo Brandão, Camila Mantovani e Sônia Caldas Pessoa,
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da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostra situações
vivenciadas durante a pandemia.
Assim, com a contribuições de autores de diferentes pontos do país
e com relatos de experiências diversas e plurais, fechamos a edição deste livro. Esperamos que lance pontos de luz sobre realidades brasileiras,
em seus desafios e dualidades: informação e contrainformação; ciência
e negacionismo; público e privado; presencial e remoto.

Uma excelente leitura.
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Uso das mídias sociais para complexificar o
debate sobre temáticas maternas
durante a pandemia

Ana Luiza de Figueiredo Souza

Nos últimos anos, o debate sobre temáticas maternas aumentou consideravelmente no Brasil, sobretudo, nas mídias sociais. Conforme levantado em mapeamento anterior (FIGUEIREDO SOUZA, 2019), configuram discussões protagonizadas por mulheres comuns, que não são
celebridades ou figuras públicas. Em boa parte das vezes, não atuam
como pesquisadoras relacionadas aos estudos maternos. Debatem a maternidade a partir de suas próprias experiências, utilizando-as tanto para
construir sua argumentação quanto para avaliar as narrativas pessoais
das outras mulheres que integram esses debates.
A ênfase na abordagem personalista é apontada por diferentes autores enquanto sintomática do momento contemporâneo (PAPACHARISSI, 2010; ALDÉ, 2011; VAN ZOONEN, 2012; ÉPOCA, 2017). Nele,
diante do enfraquecimento das instituições científicas e mesmo da credibilidade da ciência enquanto orientadora da conduta social, os indivíduos se sentem impelidos a valorizarem e se aproximarem de discursos
que reproduzam aquilo em que eles já acreditam, de preferência que
também reflitam seu ponto de vista e vivência pessoal.
Esse fenômeno fez emergir uma série de narrativas pessoais de mulheres sobre a (não) maternidade, disseminadas para variados públicos
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por meio das mídias sociais, o que pode ser entendido como resposta ao
silenciamento histórico de relatos femininos acerca dela(s). No entanto,
justamente por se basear na vivência materna particular das autoras,
o conteúdo relacionado à problematização da maternidade nas mídias
sociais, muitas vezes, vem carregado de reducionismos, determinismos
ou reincidências que impedem uma abordagem mais profunda e crítica
sobre as problemáticas levantadas. Surgiu, assim, a seguinte questão de
pesquisa: como usar meu trabalho científico para complexificar o debate público sobre temáticas maternas nessas plataformas, sem perder a
acessibilidade das discussões?
Diante disso e de mais de cinco anos de experiência estudando a
interseção entre maternidade e mídias sociais, decidi transformar meus
perfis nessas mesmas mídias em plataformas para apresentar questionamentos e informações acerca de temáticas maternas de maneira tão
acessível quanto cientificamente embasada. O objetivo é unir aquilo
que as brasileiras vêm apresentando sobre a maternidade nas mídias
sociais com reflexões e problematizações tecidas a partir desses dados
empíricos.
O projeto surge em um momento no qual, devido à pandemia de covid-19, a população, que já dispensava tempo considerável nas mídias
sociais, está ainda mais conectada. Nesse contexto de crise sanitária e
econômica, número expressivo de mulheres aciona mais intensamente
as mídias sociais para denunciar problemas da esfera doméstica (em
que se realiza o isolamento social) e da condição feminina. Muitos deles estão relacionados à maternidade (SOUTO-MARCHAND et al.,
2020). Assim, usar as mídias sociais para estabelecer diálogos com o
público feminino mostra-se pertinente, já que o referido público, mesmo na conjuntura pandêmica, se mantém ativo nessas mídias.
Não se trata, portanto, de desvalorizar os discursos acerca de temáticas maternas produzidos por diferentes brasileiras em anos e meses
recentes (OLIVEIRA-CRUZ e MENDONÇA, 2021) — processo que
pode ser considerado, inclusive, inédito. A iniciativa busca criar uma
ponte mais sólida entre a produção acadêmica e o público geral, entre
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discussões científicas e as conversações cotidianas. Assim, por meio
de postagens diretas, sensíveis e de visual convidativo, pretende tanto
fomentar quanto trazer novas questões para os debates maternos já em
curso no país.
Estratégias de implementação

importante para definir o material disponibilizado nelas.
Nas plataformas digitais, a relevância está associada ao engajamento, que pode ser definido como os dados (comentários, salvamentos,
envios, reproduções de vídeo etc.) que as pessoas produzem ao interagirem com determinado conteúdo. Atualmente, os algoritmos das principais plataformas são pensados enquanto modo de reter os usuários
nelas (ARAÚJO, 2017). Quanto mais tempo as pessoas permanecem
em determinado perfil dentro de uma plataforma, maior relevância o
algoritmo dessa plataforma vai atribuir a ele.
Assim, os relatórios fornecidos pelas contas ao final do mês se tornam, junto às interações do público, referência para decidir os melhores
horários e recursos para postar em cada uma delas, permitindo a análise
dos dados em comparação ao desempenho do mês anterior. Cabe pontuar que tais relatórios se baseiam em métricas que, conforme aponta Beer (2016), constituem definições valorativas sobre a realidade, as
quais enfatizam aspectos ou visões específicas sobre o mundo. Por isso,
não devem ser tomadas como algo dado, sendo necessária a contextualização para analisá-las.
A pesquisa de mestrado oferece um mapeamento de contas/perfis
em mídias sociais gerenciados por mulheres em que ocorre a problematização da maternidade (FIGUEIREDO SOUZA, 2019). Já a pesquisa
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O projeto articula estratégias, ferramentas e teorias da comunicação
para apresentar a ciência enquanto aliada nas discussões que permeiam
o cotidiano social. Desde os primeiros esboços, em janeiro de 2021,
compreender as lógicas computacionais que determinam a visibilidade
do conteúdo e do trabalho produzidos nas mídias sociais acionadas é
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de doutorado mapeia comunidades de mulheres sem filhos que discutem
temáticas maternas e a não maternidade em plataformas de interação online (FIGUEIREDO SOUZA, 2021). Com base nesses mapeamentos,
concluí que o Facebook — mídia social mais acessada no Brasil, junto
ao YouTube e ao Instagram (DATAREPORTAL, 2017) — permanece
relevante para o debate sobre temáticas maternas empreendido pelas
brasileiras. Todavia, sofre a migração progressiva de criadoras de conteúdo relacionado à (não) maternidade para o Instagram, adquirido pelo
Facebook em 2011. Percebi que algumas delas deixaram de publicar ou
publicam com bem menos frequência nas respectivas fanpages no Facebook, cuja criação é obrigatória para quem deseja gerenciar anúncios
e impulsionar postagens tanto no Facebook quanto no Instagram.
Inaugurar um canal no YouTube demandaria maior estrutura material e dificultaria estratégias de comunicação de um para um com o
público. O TikTok, pouco consumido pelas faixas-etárias acima dos
quarenta anos, excluiria parcela importante de potenciais interessadas
nas postagens produzidas por mim. Twitter e LinkedIn, por serem menos utilizados no Brasil, apresentariam alcance potencial reduzido em
comparação ao Facebook, Instagram e YouTube (DATAREPORTAL,
2017). Já os blogs maternos, precursores das discussões online acerca da maternidade, apesar de permanecerem ativos, funcionam como
aprofundadores do conteúdo trazido pelas autoras em suas mídias sociais, em que acontece a maior parte da interação com o público.
O Instagram, no entanto, aparece como plataforma comum entre
diferentes produtoras de conteúdo relacionado aos debates maternos.
Mesmo quando a plataforma principal de atuação dessas produtoras é
outra, elas têm perfil no Instagram, com atividade recorrente. Ou seja,
o Instagram se configura enquanto campo profícuo por parte de quem
produz e consome conteúdo ligado a problemáticas da maternidade.
Considerando esse panorama e o fato de que a) meu perfil no Instagram
é relativamente novo, tendo sido criado no final de 2018; e b) uma conta
comercial com abordagem pessoal costuma gerar maior conexão com
a audiência (KARHAWI, 2020), decidi produzir conteúdo para o per-
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fil no Instagram – @analuiza.dfigsouza – e replicá-lo para fanpage do
Facebook (plataforma que permanece mediando boa parte dos debates
sobre temáticas maternas), perfil no LinkedIn e conta no Twitter.
O site – www.analuizadefigueiredosouza.com.br –, que foi ao ar em
março de 2021, serve como ponto de contato entre essas diferentes mídias. Nele, é possível ter acesso a todos os meus trabalhos e publicações
relacionados a temáticas maternas. O que inclui o portal de conteúdo
Nota de rodapé, no qual se encontram reflexões mais aprofundadas sobre os assuntos explorados nas postagens.
Assim, a conversão do perfil do Instagram em conta comercial na
mesma plataforma ocorreu em meados de fevereiro de 2021, após pesquisa de opinião com vinte pessoas próximas, oito delas profissionais
ou estudiosas da área de Comunicação. A sondagem procurou entender
o tipo de conteúdo que essa audiência primária esperava encontrar no
perfil reformulado do Instagram, na recém-criada fanpage do Facebook
e nas demais mídias onde o material seria replicado. Os resultados confirmaram o interesse do meu circuito pessoal em encontrar mais postagens relacionadas ao que pesquiso sobre temáticas maternas. A primeira
publicação voltada à maternidade se deu no dia primeiro de março de
2021, com um post em estilo carrossel sobre maternidade compulsória.
Em termos de apresentação visual, optei por um design minimalista,
intercalando as cores pêssego, rosa chá, lilás, azul, branco e amarelo,
em tons pastéis. São as mesmas cores da identidade visual adotada para
o site e a logo dos perfis/contas. Decidi, também, buscar a assistência de
uma agência de publicidade na parte de design, a fim de conceder maior
profissionalismo ao material. A escolha por um estilo mais limpo se
deve principalmente a dois motivos: a) não possuo conhecimento avançado de técnicas e programas de design, portanto, as artes precisam se
adequar às minhas capacidades ao produzir posts por conta própria; e b)
essa abordagem estética torna o conteúdo mais convidativo, permitindo
que a atenção do público não se disperse com a quantidade excessiva
de elementos nas peças.
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A divulgação das postagens no perfil no Instagram e na fanpage do
Facebook começou de forma orgânica. Todavia, o alcance orgânico de
ambas as plataformas é enxuto. Apenas 5% dos seguidores (no máximo,
10% deles) recebe os posts, que têm dificuldade de chegar a contas que
não sigam o perfil ou a fanpage. Por isso, desde março, é usado o recurso de impulsionamento. A partir da definição de uma verba, ele permite
a veiculação das postagens para um número maior de contas. O público-alvo e o objetivo (em geral, alcance, visita ao perfil, engajamento
ou tráfego para o site) de cada campanha de impulsionamento é definido de acordo com a temática da postagem, mas com frequência busca
atingir o público feminino, de 18 a 45 anos ou de 18 a 60 anos, cujos
interesses variam entre: maternidade; não maternidade; pais e filhos; ser
mãe; criação de filhos; sem filhos; childfree; mulheres; mudança social;
direitos das mulheres; gestação; gravidez; mudança social; feminismo;
artigo; produção científica; pesquisa; ciência; mulheres na ciência; movimento social; ativismo feminino, entre outros.
Na metade do mês, a programação para o mês seguinte é planejada,
levando em consideração datas temáticas, eventos relacionados à minha
atuação enquanto pesquisadora, demandas percebidas entre o público
tanto nas postagens quanto nas mídias sociais em geral e acontecimentos no país ou no mundo. Também são estabelecidas as verbas para
cada post, de acordo com seus respectivos temas. Desde o final de junho, uma verba extra é aplicada para impulsionar novamente postagens
no perfil do Instagram que tiveram bom desempenho em termos de alcance e engajamento. Desse modo, o conteúdo existente ajuda pessoas
potencialmente interessadas a conhecerem as discussões na principal
plataforma do projeto. As demais mídias seguem sob funcionamento
orgânico, por servirem como extensões dele.
Divisão do conteúdo
O marketing de conteúdo, especialmente nas mídias sociais (SCHAEFFER e SLONGO, 2018), se apropriou do conceito de linha editorial
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aplicado pelo jornalismo para se referir à definição das temáticas que
são abordadas por um determinado veículo informativo, no caso, um
perfil no Instagram cujas publicações são replicadas para outras mídias
sociais. Neste sentido, “a linha editorial é classicamente definida pelo
confronto dos interesses comerciais e políticos da empresa com as aspirações e desejos dos leitores, junto à intenção dos jornalistas de levar a
eles informação que consideram necessária, proveitosa ou útil” (LAGE,
2017 apud PAIXÃO, 2018, p. 94).
Adaptando essa premissa para as atividades desenvolvidas e divulgadas no projeto aqui apresentado, trata-se do equilíbrio entre: a) aquilo que eu, como administradora do perfil, objetivo transmitir por meio
dele enquanto pesquisadora; b) as expectativas e desejos tanto da audiência que me acompanha quanto do público que pretendo atingir; e c) a
materialidade das plataformas em que esse conteúdo é publicado, com
suas respectivas regras de funcionamento, configurações, ferramentas e
eventuais problemas técnicos.
Diante disso, foi feita a seguinte divisão, visível na Figura 1. Linhas
editoriais principais: maternidade e não maternidade. Linhas editoriais
auxiliares: vivências femininas; violência e desigualdade de gênero;
conteúdo de inspiração para mulheres; produção científica e acadêmica.
O tema das linhas editoriais secundárias considerou o fato de que tanto
a maternidade quanto a não maternidade estão inseridas na vivência sociocultural e política de diferentes mulheres, sendo necessário explorar
esses contextos mais amplos para discuti-las com a devida pertinência.
Sendo acadêmico-científico, o viés pelo qual essa discussão é proposta, explicar o funcionamento da produção científica (dentro e fora de
ambientes acadêmicos) se mostrou necessário, inclusive, para indicar
sua capacidade de contribuir com melhorias nas vivências de mães, não
mães e mulheres em geral. O compartilhamento de palestras e artigos
também permite aprofundar e apresentar novos dados sobre os temas
debatidos.
Em todos os posts, independentemente da linha editorial a que pertençam, busco uma abordagem informativa e sensível, que acolha as
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mulheres e indique a elas questionamentos, referências, caminhos possíveis. Tal postura se baseia em anos de pesquisa durante os quais observei mulheres em debates maternos ou sobre questões de gênero nas
mídias sociais. Costumam apontar a falta de consideração com que são
tratadas, que desconsidera ou desconhece os problemas que precisam
enfrentar por pertencerem ao gênero feminino, por serem mães ou por
não terem filhos. O tom sensível e acolhedor, portanto, se adequa às
necessidades de quem compõe meu público-alvo, além de tornar o conteúdo (ou seja, as informações e reflexões propostas) mais convidativo
para elas.

Fonte: Instagram @analuiza.dfigsouza

A apresentação visual das postagens serve tanto para torná-las mais
atraentes quanto para acrescentar camadas de interpretação ao assunto
que abordam. Nas ilustrações, prezo pela variedade nos modelos humanos utilizados, representando pessoas de diferentes raças/etnias, tipos
físicos — o que inclui pessoas com deficiência (PCDs) — e faixas-etárias. Dessa forma, as representações gráficas refletem melhor a diversidade que compõe o retrato social brasileiro, ainda que essa diversidade
não seja facilmente encontrada nos bancos de imagem.
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Todos os posts são replicados nos stories do Instagram (com a legenda na íntegra), no meu perfil pessoal no Facebook e na fanpage do
projeto no Facebook. No perfil no Instagram, os stories referentes a
temáticas maternas são agrupados no story fixo intitulado Mães & Não
Mães. Já os stories sobre vivências femininas se agrupam no story fixo
denominado Mulherada, que é como me refiro àquelas que acompanham o perfil. Em agosto, foram criadas guias sob os títulos de Mães &
Não Mães, Pesquisa e Mulherio, agrupando, respectivamente, as postagens: a) com temáticas maternas; b) de produções ligadas à minha
atuação enquanto pesquisadora; e c) relacionadas a vivências femininas
em geral.
Também uso a ferramenta stories para gravar vídeos expandindo a
discussão trazida pelos posts e/ou pelas respostas das mulheres que interagem com o conteúdo. A ideia é fazer com que a audiência sinta que
pode contribuir no processo de fomento à produção científica a partir
de suas vivências no cotidiano social, junto a suas reflexões sobre ele.
Ao mesmo tempo, o projeto apresenta à audiência conceitos e problemáticas que, até então, desconhecia ou nos quais não havia pensado
por aquele ângulo — conforme relatam muitas mulheres via mensagens privadas ou, menos frequentemente, na seção de comentários. Esses stories costumam, ainda, receber retorno por parte de homens que
acompanham o perfil. Em geral, refletem sobre suas próprias atitudes
ou compartilham experiências de mulheres com quem convive(ra)m.
Quando os posts se relacionam a algum artigo publicado no site ou
a alguma produção acadêmica de minha autoria que esteja ali referenciada, um link para a respectiva aba no site é inserido no post. Já nos
artigos no portal de conteúdo Nota de rodapé, também se encontram
links para as respectivas postagens no feed no Instagram.
Em formato adaptado, as postagens são replicadas para minha conta
no Twitter e meu perfil no LinkedIn. Apesar de o público atingido por
meio dessas plataformas ser consideravelmente menor, permite que o
conteúdo chegue a círculos sociais que as publicações no Instagram e
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na fanpage do Facebook não atingem, o que contribui para sua maior
circulação.
Resultados e encaminhamentos

números comprovam a relevância do projeto, bem como seu potencial
de crescimento.
Importante pontuar que, desde abril de 2021, um bug aparentemente relacionado ao Facebook Business Suite — aplicativo pelo qual são
realizadas as postagens no perfil do Instagram e na fanpage — faz com
que o registro de interações em algumas postagens no Instagram seja
drasticamente reduzido. Tal discrepância e as alternativas encontradas
para contorná-la foram detalhadas em artigo no site. A falha técnica,
ainda não resolvida, mostra que existem fatores que as estratégias comunicacionais não controlam. Esses fatores impactam tanto a avaliação
do desempenho do perfil por parte do algoritmo das plataformas (Facebook e Instagram) quanto a percepção que o público geral tem das
dinâmicas no principal veículo do projeto (@analuiza.dfigsouza). Mesmo com o planejamento cuidadoso do conteúdo e o impulsionamento
das postagens, os resultados são comprometidos por erros da própria
plataforma.
Ainda assim, mais significativas do que números, as mensagens diárias de diferentes mulheres a respeito das discussões, conceitos, dados e problemáticas trazidos pelos posts revelam o quanto a produção
científica pode ser flexível, adaptando-se em variados formatos para
promover diálogos com e entre a população geral. Esse contingente,

O uso das mídias sociais para complexificar o debate sobre temáticas maternas durante a pandemia

Desde que o projeto foi iniciado, em março de 2021, até a data de
conclusão da presente escrita, em meados de agosto de 2021, o perfil do
Instagram alcançou 713.510 contas, enquanto a fanpage do Facebook
teve alcance de 804.338 contas, sendo o engajamento expressivamente
maior no Instagram. Os posts replicados no Twitter e no LinkedIn receberam centenas de interações. No site, os 20 artigos no portal de conteúdo Nota de rodapé contabilizaram mais de 11.550 visualizações. Os
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no caso brasileiro, é formado em maior quantidade por mulheres, cujas
vivências o projeto apresenta e debate com foco naquelas relacionadas
à maternidade, em troca constante com as manifestações (comentários,
relatos, salvamentos, imagens, compartilhamentos etc.) de mulheres
que interagem com o conteúdo produzido por ele. Isso inclui sugestões
de temas a serem abordados e apontamentos sobre as postagens.
Desde os últimos posts de junho de 2021, a localização do público-alvo passou a alternar estados das regiões Sudeste, Sul e Nordeste do
Brasil, nas quais, até então, reside a maioria dos seguidores. Ao longo
dos próximos meses, pretendo manter essa estratégia, acrescentando estados de todo o país. Isso permitiria atingir maior número de mulheres
em território nacional. Entre os impactos esperados, estão tornar o projeto: a) mais inclusivo e diverso, ao se abrir para o contato direto com
mulheres fora do eixo Sul-Sudeste-Nordeste; b) mais completo, devido
à possibilidade de incorporar questões regionais ou locais ao conteúdo
produzido nele; e c) mais conhecido, o que, consequentemente, daria
maior visibilidade às problemáticas que discute.
Ainda nos próximos meses, planejo gravar e publicar vídeos de curta duração nos quais discutirei problemáticas maternas que costumam
aparecer entre o conteúdo sobre maternidade em circulação nas mídias
sociais. Também pretendo produzir vídeos relacionados à pesquisa acadêmico-científica, explorando sua relação com o cotidiano social e as
vivências das mulheres, sejam elas mães ou sem filhos. Essa abordagem
daria aspecto mais humanizado ao projeto, no formato de pequenas
conversas entre a pessoa por trás do perfil e o público que o acompanha.
Por fim, em setembro, está programada a série Mulheres na pandemia. Durante o mês, por meio de postagens, enquetes, vídeos e stories,
serão abordados a) os impactos da pandemia sobre a população feminina; b) como as mulheres têm lidado com esses impactos; c) as especificidades e desafios do cenário pandêmico para aquelas que são mães; e
d) demais discussões que se mostrarem oportunas. A temática da pandemia de covid-19 também pode voltar a aparecer nos meses seguintes,
expandindo as discussões derivadas da série.
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O início desse empreendimento faz perceber que a transformação
de perfis nas mídias sociais em plataformas para abordar temáticas maternas por um viés científico contribui não apenas para difundir as reflexões e dados que o projeto apresenta, mas também para demonstrar a
ligação entre produção científica e cotidiano social. Mais ainda: indica
que é possível produzir conteúdo acessível sem comprometer o nível da
discussão acerca das nuances que envolvem as situações ou dinâmicas
analisadas. Relembra, assim, que o papel da ciência é enriquecer o tecido social em que se insere com contribuições embasadas, perspectivas
instigantes, questionamentos pertinentes ao contexto espaciotemporal
do qual faz parte.
Os relatos recebidos de mulheres nas postagens e em mensagens
privadas trazem dados relevantes sobre as vivências da população feminina relacionados a expectativas sociais, abusos, mobilizações sociopolíticas, preconceitos, entre outros tipos de manifestação. Além disso, confirmam e/ou complexificam as problemáticas levantadas pelas
postagens, apontando como se inserem no cotidiano de mulheres que
ocupam lugares sociais variados.
Nessa pandemia que agravou precariedades históricas, nos vemos
obrigados a olhar para questões estruturais que agridem, violam e coíbem tantas brasileiras, cujo protesto se faz ouvir nas plataformas em
que, devido às reconfigurações pandêmicas, passamos significativa
quantidade de tempo — as mídias sociais. O projeto integra esse movimento, ao canalizar demandas difusas de mulheres (mães e não mães)
e, a partir delas, oferecer publicações que as abordam em diferentes
formatos (imagens, carrosséis, vídeos, enquetes, texto nas legendas e
posts, artigos no site), sempre com respeito à acuidade científica. Por
meio de teorias, reflexões e conhecimentos desenvolvidos na área de
Comunicação, ajuda a reivindicar uma sociedade mais justa. Para todas.
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Fala, mermã: comunicação digital e mulheres
no contexto da covid-19

Juliana Castelo Lima
Patrícia Rakel de Castro Sena

Fala, mermã: mulheres apoiando mulheres (@falamerma) é um
projeto criado e expressado na rede social digital Instagram1 desde o
dia 19 de abril de 2019 por um grupo de onze jovens maranhenses da
capital São Luís - Maranhão2. Com 75 postagens até o momento, o
perfil foi criado com o objetivo de ouvir mulheres e ser um espaço para
intercâmbio de pensamentos, construção de conhecimento sobre identidade de gênero e fortalecimento da luta contra a violência patriarcal.
Em sua primeira postagem, o grupo ratificou o perfil como lugar de
partilha e construção de saberes sobre assuntos contemporâneos ligados
à vivência da mulher como o feminismo (regional, negro e suas demais
intersecções), patriarcado, machismo, misoginia, sexualidade, além de
indicação de produções com autoria e visibilidade de mulheres inseridas na cena ludovicense, bem como notícias com repercussões sobre

1 Plataforma online que oferece o compartilhamento de vídeos e fotos entre usuários,
que podem se seguir e interagir com os conteúdos criados dentro dos perfis. Rede social
digital.
2 Elas serão indicadas por nomes de flores, como forma de garantir o sigilo de suas
identidades, dentro dos parênteses informamos a idade de cada uma das colaboradoras
da pesquisa: Margarida (21), Rosa (21), Jasmim (25), Camélia (20), Hortênsia (19), Lírio
(19), Orquídea (22), Girassol (29), Tulipa (19), Lavanda (19) e Begônia (21). Ainda com o
objetivo de assegurar o anonimato das identidades das autoras e dos perfis consumidores dos textos, serão utilizadas tarjas para omitir nomes de usuários e fotos.
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assuntos que provoquem a práxis do grupo, ampliando as possibilidades de debate, esclarecimento e ação das utilizadoras da rede.
Junto a isso, nas mais recentes publicações realizadas pela página,
que são enfoques deste capítulo, o Fala, mermã propõe uma leitura e
reflexão sobre a importância do papel da mulher no contexto atual da
pandemia da covid-19, além da realidade de violência sofrida por elas e
a necessidade de autocuidado na quarentena.
Com linguagem e características regionais, as publicações acontecem em formato de textos, fotos, de vídeos curtos (publicados nos
stories3 e/ou reels4) e vídeos longos (publicados no IGTV – lugar destinado em cada perfil para o compartilhamento de vídeos com até 60
min.). Além disso, os conteúdos também são produzidos com escolhas
e propostas do público, a partir de enquetes nos stories e diálogos que
se estabelecem nos comentários de cada postagem. O perfil também é
construído por quem acompanha, pessoas que são denominadas pela própria rede de seguidoras, daí a sua característica de produção colaborativa.
Neste sentido, considerando o projeto do Fala, mermã: mulheres
apoiando mulheres, personificado aqui no perfil @falamerma, propõe-se o seguinte problema de análise: como se estrutura a produção discursiva-colaborativa da página para promover reflexão, ação e conhecimento sobre violência contra a mulher durante a covid-19?
Mesmo que a história da humanidade tenha avançado alguns milênios e, consequentemente, atitudes conservadoras, cruéis e opressoras
em relação a todos os aspectos de vida da mulher tenham sido mais
amplamente repensadas e combatidas (inclusive legalmente), ainda é
possível perceber, nos dias atuais, a permanência de uma organização
social misógina (que compara, diminui, despreza e inibe o crescimento
e a valorização da mulher). Em contrapartida, a instantaneidade, centra-

3 Recurso, lugar do Instagram que possibilita a publicação de vídeos curtos ou imagens
estáticas que são visualizados por até 15 segundos e ficam disponíveis para o público
por até 24 horas.
4 Recurso do Instagram que possibilita a publicação de vídeos curtos, de até 60 segundos, visíveis pelo público de maneira permanente.
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lidade frequente na vida de muitas pessoas e onerosidade baixa diante
das redes sociais digitais, bem como a usabilidade intuitiva de suas ferramentas para comunicar em constante atualização, também presentes
no perfil @falamermã, a fim de aproximar pessoas, histórias e experiências em poucos cliques, agregam na soma de forças contra o sistema
patriarcalista, estimulando e oferecendo algumas frestas de possibilidades de mudanças numa perspectiva prática. É claro que a internet
também é um espaço bastante fértil para a manifestação do machismo
(quando qualquer prática social determina ou sugere a superioridade
do homem em relação à mulher) e da misoginia, mas não é um lugar
exclusivo desses comportamentos derivados do patriarcado (conceito
melhor explicado adiante). Não se está buscando afirmar ingenuamente
aqui o espaço democrático idealizado que a internet e suas redes sociais
digitais em um primeiro instante podem nos incitar a acreditar. Mas
estamos tentando considerá-la como espaço também de disputa ideológica e, portanto, passível de transformações e inversões de pautas.
A partir de então, este capítulo analisará as publicações contextualizadas na realidade da pandemia da covid-19 postadas pelo projeto Fala,
mermã para compreender o processo de formação discursiva, enquanto
ação contra a violência de gênero; especificamente, a questão da violência contra a mulher em suas diversas formas de manifestação, a qual
ainda constitui um grave, presente e crescente problema na sociedade.
Neste sentido, oriundos de uma construção social patriarcal, atos e
omissões que atinjam violentamente a mulher em aspectos físicos, patrimoniais, sexuais, morais e/ou psicológicos precisam ser identificados
como não normais (embora e infelizmente ainda comuns), como crimes
e, portanto, precisam ser prevenidos, enfrentados e punidos.
Além disso, quando a mulher encontra uma rede de apoio que a
ajude a conhecer mais sobre si mesma e aprende sobre sua valorização,
respeito, autocuidado, capacidades e como usar a sua própria voz, seja
para denunciar a violência que vive ou para auxiliar outra mulher que
sofre violência de gênero, há avanços significativos na desconstrução
dessa estrutura social criada para oprimi-la. Constructo e construtor dis-
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so são espaços novos de discussão, empoderamento e informação num
formato cada vez mais pessoal e presente no dia a dia, como as redes
sociais online, que trazem o engajamento e a participação de conteúdos
colaborativos de interesse do público, tendo como base a comunicação
para resistência.
De acordo com Matteucci (1983, p. 1115), resistência pode ser definida como “fenômeno espontâneo, de um ato voluntário ou da conscientização de indivíduos e pequenos grupos, dispostos a rebelar-se e a
não aceitar a ocupação”, ou seja, quando se percebe determinada imposição na sociedade, existem pessoas e grupos dispostos a pensar e agir de maneira contrária, mantendo suas próprias convicções sem se deixar manipular.
Dessa forma, vale ressaltar que, através de um projeto local Fala,
mermã: mulheres apoiando mulheres¸ com perfil presente no Instagram, a construção coletiva de conhecimentos sobre temas de, para e
com o universo da mulher pode significar não só uma ampliação de
espaço para debates, mas uma inversão de fluxos nas práticas sociais,
combatendo diretamente o patriarcado, seus comportamentos sociais
decorrentes como o machismo e a misoginia, materializados em violências crescentes em contexto da pandemia da covid-19.
Violência contra a mulher: a herança do patriarcado
Para que seja possível compreender a realidade atual crescente de
violência contra a mulher em seus diversos formatos, faz-se necessário
retomar ao que seria a origem histórica do problema: o caráter de uma
sociedade forjada numa prática patriarcal e solidificada pelo sistemas
capitalista e colonialista que, entre outros comportamentos e valores
nos legaram o machismo e a misoginia, ditos aqui de outra forma, mais
radical talvez, como a ação de ódio contra mulher e a hierarquização da
supervalorização do homem comparado à mulher, consecutivamente.
O patriarcado se apresenta para nós, portanto, enquanto organização
tradicional na qual o poder se concentra nos homens. Essa construção
social é estabelecida de maneira firme também na esfera do lar, através
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da presença e liderança do pai e do marido. Saffioti (2004, p.44) define
patriarcado como “regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens”, já que eles sempre estiveram à frente de decisões e lugares
de prestígio na sociedade, ao contrário delas. A mesma autora (1987)
delimita essa dominação também no aspecto temporal, o qual justifica a
tradição tão respeitada ao longo do tempo:
Calcula-se que o homem haja estabelecido seu domínio sobre a mulher acerca de seis milênios. São múltiplos os planos da existência cotidiana em que se observa essa dominação. Um nível extremamente significativo deste fenômeno
diz respeito ao poder político. Em termos muito simples,
isto quer dizer que os homens tomam grandes decisões que

E é nesse controle milenar que se desenvolveu e enraizou o machismo, ou seja, o pensamento cultural de superioridade estrutural dos
homens em relação às mulheres em múltiplas esferas sociais e toda a
opressão decorrente dessa desigualdade histórica.
Neste sentido, Minayo (2005) explica como a ação dominante e machista dos homens é naturalizada ao longo da própria história social, de
modo que agir de maneira opressora e violenta fez (como algo já dado)
parte do “ser masculino”:
Na visão arraigada no patriarcalismo, o masculino é ritualizado como o lugar da ação, da decisão, da chefia da rede de
relações familiares e da paternidade como sinônimo de provimento material: é o “impensado” e o “naturalizado” dos
valores tradicionais de gênero. [...] O masculino é investido significativamente com a posição social (naturalizada)
de agente do poder de violência, havendo, historicamente,
uma relação direta entre as concepções vigentes de masculinidade e o exercício do domínio de pessoas, das guerras
e das conquistas (MINAYO, 2005, p.24, grifos da autora).

Além da análise sobre o comportamento masculino atrelado à violência como prova de força e domínio, Minayo (2005, p.23) aponta que
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A violência patriarcal em casa é baseada na crença de que é
aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros
por meio de várias formas de força coercitiva [...]. O termo
“violência patriarcal” é útil porque, diferentemente da expressão “violência doméstica”, mais comum, ele constantemente lembra o ouvinte que violência no lar está ligada ao
sexismo e ao pensamento sexista, à dominação masculina
(HOOKS, 2018, p.74, grifos da autora).

A autora (2018) explica, ainda, como o termo “violência doméstica”
vinha sendo suavizado, em contraste com a dura realidade das mulheres
violentadas dentro do lar:
Por muito tempo, o termo violência doméstica tem sido
usado como um termo “suave”, que sugere emergir em um
contexto íntimo que é privado e de alguma maneira menos
ameaçador, menos brutal, do que a violência que acontece
fora do lar (HOOKS, 2018, p.74, grifo da autora).
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“a concepção do masculino como sujeito da sexualidade e o feminino
como seu objeto é um valor de longa duração da cultura ocidental”,
ou seja, a mulher é constantemente inferiorizada, com a única função
de servir ao homem. Pela perspectiva machista, ela é incapaz de ocupar espaços iguais e não deve questionar ou criticar. Assim, as diversas
formas de discriminação e violências contra a mulher são reflexos da
manifestação das relações de poder que os homens possuem, inclusive
culturalmente, e servem como sustentação dessa estrutura histórica.
De forma tangencial, a filósofa Márcia Tiburi (2019) ensina que o
patriarcado é um estado de opressão e injustiça, uma estrutura que organiza a sociedade, criando um sistema de privilégios para uns e obrigando a outros se submeterem a esse sistema, sob pena de violência e
morte. Nesse sentido, Hooks (2018) destaca a utilidade do termo “violência patriarcal” para que se possa compreender a raiz dessas ações e
sua naturalização:
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Quando, na verdade, o âmbito familiar é o mais perigoso para a mulher, que é mais espancada e assassinada nesses locais do que fora de
casa, segundo a ativista. Junto a isso, ela (2018, p.76) também afirma
que “em uma cultura de dominação, todo mundo é socializado para a
violência como meio aceitável de controle social”. Assim, sempre que
as estruturas hierárquicas sofrerem algum tipo de ameaça, os castigos
abusivos, físicos ou psicológicos serão utilizados e aceitos porque os
indivíduos os normalizam.
Hooks (2018) pontua também uma importante característica da legitimação da violência que o homem pratica dentro de casa, em detrimento do papel de submissão que aceita cumprir no ambiente profissional,
por exemplo:

Dessa forma, a autora (2018) analisa que, sempre que o homem se
sente inferior em qualquer outro âmbito da sua rotina, é dentro do lar
que se sente legítimo para resgatar a força e o poder que ele relaciona
à sua característica inerente de masculinidade, como uma reconexão
à sua essência. Então, o alvo das consequências negativas e violentas
dessa socialização é a mulher. E foi dentro do lar que a pandemia da
covid-19 impôs às mulheres a ficarem ainda mais tempo ao lado de seus
mais prováveis abusadores/violentadores/assediadores.
Análise de discurso: conhecimento colaborativo e ação
contra violência patriarcal
Para esta pesquisa, foram selecionadas publicações imagéticas (e
suas legendas) e, de maneira complementar, seus respectivos comentários, com temáticas sobre a violência patriarcal durante a quarentena
e como é possível as mulheres cultivarem e praticarem determinados
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Homens são socializados por grupos de homens de classe
dominante a aceitar a dominação no mundo público do trabalho e a acreditar que o mundo privado da casa e dos relacionamentos íntimos vai restaurar neles o senso de poder,
que eles equiparam à masculinidade (HOOKS, 2018, p.74).
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cuidados no atual período de pandemia da covid-19. Essas postagens
foram coletadas para serem analisadas discursivamente, como ações
(GILL, 2002, p.247) que dispõem de influência na construção do real a
partir da interatividade (ROST, 2014) nas redes sociais digitais.
Nesse sentido, foi utilizado o passo a passo apresentado pela autora
Rosalind Gill (2002) para o procedimento da Análise de Discurso. De
início, pela elaboração de perguntas não convencionais, com a transcrição do texto a ser estudado, seguido de leitura cética, sem adotar
crenças prévias. Assim sendo, foi realizada a codificação do conteúdo5
e, finalmente, a criação de hipóteses sobre o discurso das publicações e
comentários presentes no perfil @falamermã, os quais serão abordados
de maneira descritiva-interpretativa.
Como os dados coletados fazem parte de um universo de pesquisa
bem maior, para fins analíticos deste capítulo, optou-se por trazer as
três publicações do perfil que foram compartilhadas no primeiro mês
de isolamento social (quase lockdown) em São Luís – MA, entre março e abril de 2020. Nesse contexto, o perfil abordou mais diretamente
os processos de conscientização, informação, diálogo e incentivo do
público a agir e pensar sobre a violência patriarcal, sob a qual muitas
mulheres estão submetidas e viram esse sofrimento aumentar durante
o isolamento social; as contribuições de outras mulheres nesse período
de crise e, por fim, as discussões sobre a importância do autocuidado.
O engajamento por meio de comentários também foi identificado e será
analisado de maneira complementar.
Na primeira publicação, de 27 de março de 2020, observa-se o uso
de linguagem objetiva e simples ao contextualizar desde a situação
mundial até a realidade local de violência contra as mulheres durante o
período de quarentena, como será analisado a seguir, a partir da Figura 1.

5 Os dados foram classificados seguindo três categorias que, em conjunto, representam
as principais formas de construção de conhecimento adotadas pelo perfil no combate à
violência contra mulher: machismo e misoginia; saúde e sexualidade da mulher; e mulheres e pandemia. Foi sobre esta última categoria que este capítulo se debruçou.
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Fonte: Instagram @falamerma (2021)

Logo nas primeiras linhas do texto, Margarida delimita o tema da
publicação: “como as mulheres estão bem mais expostas às violências
nessa pandemia”. Ao longo de muitos anos, a mulher recebe, desde
agressões físicas até as simbólicas, em decorrência do sistema pa-
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Figura 1: Captura de tela do texto Violência doméstica na quarentena
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triarcal e dos comportamentos machistas e, embora existam lutas e tentativas diárias de combate a essa realidade, no atual contexto mundial, essas
práticas não só resistem como aumentam em números de ocorrências6.
A partir da terceira linha, a autora traça um panorama da situação no
mundo em razão do vírus, explicando (objetivamente) sobre as medidas que foram adotadas para tentar reduzir a disseminação da covid-19,
bem como o isolamento social ou “quarentena”, que consiste na permanência das pessoas dentro de suas casas, a fim de evitar aglomerações
em lugares públicos. Neste sentido, para além da eficácia dessa prática,
ela aponta um efeito negativo: “o aumento de casos de violência doméstica contra as mulheres”.
A violência doméstica ocorre dentro do lar, onde moram a mulher
e seu agressor, que pode ser o pai, marido ou irmão, por exemplo. Um
lugar onde ela deveria se sentir protegida contra os perigos das ruas e do
próprio vírus, torna-se um local de insegurança e sofrimento.
Em seguida, na oitava linha, o perfil traz, rapidamente, o primeiro
exemplo real desses acontecimentos: na China, através de um relato da
ativista Guo Jing: “mais mulheres estão noticiando casos de violência
que estão sofrendo ou presenciando”. Junto a isso, para a produtora de
conteúdo e integrante do projeto Fala, mermã, esses riscos para “mulheres e meninas” têm ocorrido em razão das “tensões em casa com
os companheiros que muitas vezes já possuem um histórico de serem
machistas e agressivos”. Essa justificativa une o contexto atual ao contexto histórico de posturas violentas dos homens, respaldados por valores ligados ao patriarcado enraizado em diversas sociedades, que não
conseguem interromper, de fato, os ciclos de sofrimento.
Outra situação apresentada no texto é como o “impacto econômico”
decorrente da pandemia tem influenciado no comportamento agressivo dos homens na esfera doméstica, além de desencadear “abusos e a
exploração sexual de mulheres e meninas”. Ou seja, diante do presente
6 Esses dados podem ser confirmados em estudo disponível em: https://www12.senado.
leg.br/radio/1/noticia/2021/03/23/estuda-revela-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-durante-a-pandemia.
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contexto, esses riscos são ainda mais recorrentes e provêm dos próprios
lares das vítimas. Margarida pontua a dificuldade de acesso que muitas
têm tido às medidas de proteção da justiça e afastamento dos agressores,
em razão da própria quarentena, que restringe o “ir e vir” das pessoas.
Assim, após contextualizar o momento atual da violência contra a
mulher e os novos obstáculos no combate, o perfil cita opções alternativas para o período de isolamento social: “a importância de se pensar
políticas de emergência de proteção às mulheres, fortalecer e dar suporte à atuação dos órgãos competentes como as delegacias especializadas
da mulher”, referindo a Patrulha Maria da Penha7, um programa de
atendimento aos casos de agressão, com visitas e fiscalizações e, de
forma local, a continuidade das atividades da Casa da Mulher Brasileira, presente na cidade de São Luís do Maranhão, que também engloba
diversos serviços relacionados ao problema.
Por fim, a autora finaliza observando (em forma de apelo) ações cotidianas que todas as mulheres também podem adotar consigo mesmas
e com as outras: “ficar atentas aos sinais e nos proteger”; “conversar
com as amigas pelo whats”, referindo-se a um dos principais aplicativos de mensagem instantânea da atualidade, o Whatsapp; “ligar para
elas, fortalecer a sororidade8 umas com as outras”. Dessa forma, é possível notar a intenção de estimular o cuidado entre os próprios leitores do
conteúdo, através da sensibilização pelo contexto e pelo histórico de casos
de violências: “é tempo de muito cuidado pela vida das companheiras”,
denotando que todas as mulheres se enxerguem com apoio e união.
Além disso, foram incluídas hashtags relacionadas ao tema: “#coronavirus”, “#covid19”, “#violenciacontramulher” e “#violenciadomestica”, que podem ser identificadas em outros espaços da rede social
digital Instagram, junto aos demais materiais desenvolvidos sobre o

7 Histórico da Patrulha Maria da Penha – Acesso em: https://www.brigadamilitar.rs.
gov.br/patrulha-maria-da-penha
8 Princípio do feminismo que prega a união entre as mulheres a partir da empatia e do
fim da rivalidade feminina.
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assunto. Como exemplo de respostas a essa publicação, foram selecionados dois comentários, a serem analisados, conforme as Figuras 2 e 3.
Figura 2: Captura de tela de comentário sobre o texto Violência
doméstica na quarentena

É possível notar, por meio do feedback anterior, como o engajamento a determinado conteúdo favorece o alcance a pessoas que, inicialmente, não tiveram contato com o assunto. Essa expansão acontece,
além do espaço dos comentários, pelo recurso de marcar novos perfis
em uma publicação: a utilizadora marcou um perfil conhecido para chamar a atenção para o texto: “achei a pauta de hoje” e, junto a isso, levar
a discussão para outros ambientes, possivelmente online e offline.
Outro exemplo de retorno positivo pelo público ao que foi compartilhado pelo perfil é mostrado no próximo comentário:
Figura 3: Captura de tela de comentário sobre o texto Violência
doméstica na quarentena

Fonte: Instagram @falamerma (2021)

A leitora avalia a qualidade do texto como “esclarecedor”, parabenizando a autora pela publicação e, possivelmente, incentivando a criação
de conteúdos semelhantes para informar mais mulheres. Esse tipo de
engajamento construtivo reforça a utilidade de canais locais com disseminação de temas que estimulem a reflexão, as discussões e as ações
também na realidade offline.
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Já a segunda publicação, de 26 de abril de 2020, intitulada 8 Verdades difíceis de engolir, o perfil busca reafirmar a importância das mulheres no contexto de crise pela pandemia da covid-19, além de pontuar,
também, como ocorrem os impactos diretamente na realidade delas.
O texto da legenda, a seguir, é complementado com informações
presentes no recurso carrossel, o qual enumera algumas “verdades”
para (possivelmente) estimular reflexões, de acordo com a Figura 4.
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Figura 4: Captura de tela do texto 8 verdades difíceis de engolir

Fonte: Instagram @falamerma (2021)
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O perfil inicia o texto chamando a atenção dos leitores com a hashtag #FalaMermã e, de forma coloquial e simples, como em um diálogo
regional oral, sugere o consumo/utilização do conteúdo em meio a vários outros do Instagram: “tu que tá aí só descendo as publicações do
feed9, para benqui e te informa”. Em seguida, contextualiza o assunto,
explicando como as mulheres brasileiras carregam inúmeras responsabilidades “mesmo sem querer”, mas porque lhes são designadas tradicionalmente, além de criticar, novamente, a herança do patriarcado,
por meio da frase: “muitas dores do machismo enraizado, a violência
patriarcal e estatal”.
Então, essa realidade é conectada e agravada com a pandemia, destacando-se a luta diária de mulheres negras, indígenas, mães e trabalhadoras informais. Provavelmente, essas características da mulher foram
citadas porque são maioria na população brasileira e, ao mesmo tempo,
as que possuem mais desafios e estão inseridas em contextos de desigualdade e vulnerabilidade social.
A partir da nona linha do texto, o perfil enfatiza a diferença de impactos da crise sanitária mundial entre homens e mulheres e, de forma
crítica, avalia que muitas pessoas não veem dessa forma: “e há quem
diga que é tudo a mesma coisa”. Assim, uma análise “na perspectiva de
gênero, raça, classe e território” é defendida para esclarecer quem pensa
que as responsabilidades entre homem e mulher têm sido as mesmas.
De acordo com o perfil, ao final da publicação, é preciso reconhecer
“o impacto da covid-19 nas mulheres e meninas e pensar em respostas
que atendam às suas necessidades e garantam seus direitos é essencial”.
Quando o leitor se informa e entende o real contexto de impactos da
pandemia para as mulheres brasileiras, pode repensar visões equivocadas acerca de uma igualdade de gênero que ainda não existe. Nunca
existiu. A pandemia escancarou isso.

9 Espaço que reúne todas as publicações dos perfis seguidos pelo usuário da rede social online.
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Neste sentido, a leitura dos textos compartilhados no recurso carrossel – a ser exemplificada a seguir – é estimulada (“arrasta pro lado
e confere”), justificando, então, o título da publicação: pois são oito
afirmações (“verdades”) que, para algumas pessoas são “difíceis de engolir”, ou de aceitar e compreender, segundo pode ser visto na Figura 5:

Fonte: Instagram @falamerma (2021)

No presente texto, está um exemplo entre as oito afirmativas apresentadas. O perfil aborda como as mulheres são essenciais na luta contra a pandemia. A justificativa do enunciado é colocada logo abaixo
do título: “elas estão na linha de frente da resposta e assumem custos
físicos e emocionais, além de um maior risco de infecção na resposta à
crise”. No momento presente, as mulheres exercem inúmeros papéis na
sociedade para ajudar no combate ao vírus, além de sustentarem seus
lares.
Assim, são citados alguns exemplos de funções realizadas por elas:
“socorristas, profissionais de saúde, voluntárias da comunidade e prestadoras de cuidados”. As mulheres são maioria na base que garante o
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Figura 5: Captura de tela do texto em carrossel As mulheres são
essenciais na luta contra a pandemia
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funcionamento e o combate à pandemia para toda a sociedade brasileira,
mesmo correndo riscos diários de infecção e até adotando o distanciamento da própria família, evitando a disseminação do vírus. Portanto,
o objetivo da página com esse conteúdo pode ser estimular o reconhecimento e o respeito pela luta diária delas nesse contexto de crise na
saúde, ao passo que seja cada vez mais desconstruída a noção machista
de que somente os homens conseguem lidar com crises de maneira racional e resistente.
A terceira e última publicação que compõe a presente categoria
(mulheres e pandemia), de 27 de abril de 2020, aborda alguns cuidados
necessários para que as mulheres atravessem o momento de pandemia
da covid-19, em consonância com Figura 6:
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Figura 6: Captura de tela do texto em carrossel Autocuidado na
quarentena

Fonte: Instagram @falamerma (2021)

54

Logo na primeira linha do texto, junto à hashtag inicial padrão
“#Falamermã”, é lançada a pergunta que norteia o assunto proposto ao
público: “estão se cuidando companheiras?”. O perfil entende e trata o
público feminino com proximidade e a escolha do tema denota preocupação e cuidado com as mulheres utilizadoras da rede.
Em seguida, para controlar o medo que está presente na realidade de
muitas em razão da situação de crise sanitária mundial, é sugerido que
se pense nos cuidados necessários para atravessar o momento atual, em
linguagem cotidiana e sempre incluindo a primeira pessoa (as próprias
autoras) na reflexão: “sempre usarmos o álcool em gel 70%”, “lavar as
mãos com água e sabão também é uma solução”, “usar máscara quando
sairmos de casa”. Essas medidas devem ser disseminadas para contribuir com a conscientização de prevenção do contágio da doença, então,
o projeto Fala, mermã utiliza o perfil para contribuir também para o
compartilhamento de atitudes e experiências de combate à covid-19 de
maneira offline.
Somem-se a isso, algumas dicas para os cuidados com o psicológico: “que tal botar em dia aquela leitura gostosa ou até mesmo o sono”,
“começar a treinar em casa pra melhorar a imunidade”, “praticar exercícios de autoconhecimento e autoadmiração da mulher que você é”,
“quem sabe também não se cobrar tanto?” são frases que (possivelmente) almejam empoderar (dar poder) às mulheres, inclusive, num momento em que a vulnerabilidade é quase constante. Essas propostas se
conectam às publicações anteriores, que tentaram estimular o autocuidado
e o carinho da mulher por si mesma como combate ao machismo e à inferiorização delas.
Em seguida, mais uma sugestão é apresentada com base no contexto
de violência durante a quarentena que muitas mulheres vêm sofrendo:
“que tal montar uma rede de cuidados para incentivá-las a denunciar
seu agressor?”. Nesse caso, é possível perceber que, para o perfil, quando as mulheres praticam o cuidado com outras refletem também o cuidado em si mesmas.
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E, ao encerrar o texto, é sugerida mais uma opção de exercício do
cuidado no período da pandemia: olhar para mulheres em conjunturas
diferentes, como em situação de rua e ajudar com doações: “junte-se
com as amigas(os) e arrecadem doações como absorvente, lençol, roupas, desodorantes e outras coisas que puderem”. Neste sentido, o perfil
pode despertar ainda mais reflexão e atitudes, estimulando a sororidade
de maneira interseccional a várias realidades de mulheres que precisam
de apoio e cuidados distintos, diversos mas igualmente importantes.
Neste aspecto, o comentário a seguir (Figura 7), feito na publicação,
possui uma característica importante que auxilia na compreensão dos
efeitos da interatividade diretamente na realidade offline:

Fonte: Instagram @falamerma (2021)

A utilizadora pergunta como poderia fazer para doar materiais às
mulheres em situação de rua, tal como foi sugerido ao final da publicação sobre autocuidado. E, em seguida, o perfil responde indicando
uma nova página em que essa prática é feita na cidade de São Luís,
com linguagem regional, lançando mão de algumas expressões típicas
do estado do Maranhão: “dá uma marocada10 lá e vê como fazer para
doar”, ou seja, a pessoa interessada na prática do cuidado fora das redes
digitais e (possivelmente) influenciada pelo conteúdo da página, pode
acessar outro perfil no Instagram e buscar informações para ajudar outras mulheres.
10 Marocar: olhar, observar.
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Figura 7: Captura de tela de comentário sobre o texto Autocuidado
na quarentena
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É assim que a presente análise ilustra a importância dos canais de
informação e comunicação inseridos nas redes sociais digitais que, nesta pesquisa, tem como protagonista o projeto Fala, mermã (materializado no perfil @falamermã), oferecendo e estimulando a interação
e participação do público – em forma de comentários com trocas de
experiências – para ajudar a construir um espaço de problematizações
sobre assuntos naturalizados, reflexões, resistência e ações reais que
fortaleçam o combate à organização social fincada no patriarcado e toda
a herança do machismo e misoginia enraizada no pensamento da sociedade brasileira, a qual enaltece os homens de modo a manter em suas
mãos o poder e o controle sobre a vivência e existência feminina, nas
pequenas e grandes atitudes diárias, que diminuem e, principalmente,
violentam mulheres.

Seguindo Rosalind Gill (2002), ao final da Análise do Discurso, a
partir da organização retórica do objeto, é necessário aplicar questões e
respostas relacionadas ao tema apresentado, com o objetivo de avaliar
todo o processo. Sendo assim, os questionamentos feitos sobre o discurso do perfil @falamermã estão alinhados à construção dos conteúdos.
O conteúdo da página é destinado somente às mulheres?
Embora o discurso tenha sido direcionado, na maioria das publicações analisadas, ao público feminino do perfil (inclusive por meio de
termos como “mermã”, “companheiras”, “manas”), o relacionamento
com as informações expostas na página pelos homens também é essencial: não basta que as mulheres leiam, problematizem e se empoderem
numa sociedade que ainda legitima o machismo e a misoginia, protegendo as atitudes decorrentes dessa estrutura. O combate à realidade
de violência – por meio da aplicabilidade de conhecimentos e ações no
ambiente offline – depende da união entre mulheres e homens, de modo
que estes últimos reconheçam seus privilégios históricos e passem a
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romper com esse ciclo. Para tal, é necessário que conheçam e ouçam
o que as mulheres têm a dizer. Afinal, as discussões propostas são tentativas de resistência ao sistema patriarcal, do qual eles se beneficiam.
De que maneira o perfil estabelece vínculos com o público?
Os vínculos estabelecidos pelo perfil se fazem por meio da linguagem escolhida para construir os textos. Quando as palavras utilizadas
são claras e o assunto é conduzido de maneira simples, o alcance a
diversos grupos de pessoas é ampliado. Junto a isso, o uso de termos
maranhenses na apresentação do conteúdo cria um espaço de aproximação, em que os utilizadores podem sentir mais conforto para conversar
(troca de experiências e interatividade) com o perfil tal qual se comunicam em seu próprio cotidiano.

O engajamento gerado pelos likes, comentários e compartilhamentos das publicações é essencial para o crescimento do perfil. Porém, a
página se propõe a informar e dar voz às mulheres, assim, o feedback
é importante para que a própria construção do espaço tenha sentido de
existir na rede social digital. Através das respostas e reações, a rede de
apoio entre elas se amplia e mais perfis recebem o conteúdo, decidindo
agir a partir dele ou não. Portanto, o crescimento por meio de números
e algoritmos se torna uma consequência da opção de comunicar oferecendo a possibilidade de participação aos utilizadores da rede.
Diante disso, é possível conceber o projeto e o perfil @falamerma
como canais de resistência que surgem para não só para problematizar
e confrontar o legado estrutural do patriarcado, mas para estimular a
construção de um conhecimento de forma coletiva, horizontal, em rede.
Neste sentido, o perfil poderia apresentar, além dos temas propostos,
dados estatísticos nacionais e, principalmente, locais, relacionados à
violência contra a mulher no período das publicações, por exemplo,
para contextualizar e informar ainda mais seu público. Também era pre-
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ciso extrapolar o universo dialógico com as mulheres e tentar conversar
também com os homens.
Contudo, a hipótese levantada acerca da soma de forças contra o
sistema opressor se confirma no discurso produzido pelo perfil que, de
maneira objetiva e regional, alcança diversas realidades, com capacidade, inclusive, de influenciar na transformação de contextos reais.
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Comunicação popular,
meio digital e pandemia:
experiência de uma pesquisa-intervenção

Breno da Silva Carvalho
Ana Gretel Echazú Böschemeier

O projeto Boas práticas de enfrentamento à covid-19 em comunidades do Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB) e Ceará (CE) é
uma ação interdisciplinar de pesquisa-intervenção vinculada ao enfrentamento à covid-19. Desde agosto de 2020, trabalhamos com sete comunidades e movimentos sociais de três estados do nordeste brasileiro
– comunidade indígena do Amarelão (RN); comunidades indígenas da
serra e sertão (CE), vinculadas ao movimento indígena Potigatapuia;
Movimento da População em Situação de Rua (MNPR-RN); Catadoras
da Associação ACREVI – Reciclando para a Vida de Mossoró (RN);
pescadores da Vila de Ponta Negra em Natal (RN); maricultoras de Pitangui (RN) ligadas à Associação de Maricultura e Beneficiamento de
Algas (AMBAP); comunidade cigana Calon de Sousa (PB) – com o
intuito de responder à pergunta: como pensar de forma conjunta sobre
os processos sócio-sanitários e as políticas públicas e de controle relacionados à pandemia da covid-19?
As áreas de conhecimento das quais partimos são antropologia,
saúde coletiva, políticas públicas, comunicação social e estudos da
tradução. As pautas de trabalho do projeto foram propostas em edital
conjunto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
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nológico (CNPq), Ministério da Saúde e Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI), a partir da articulação entre diversos departamentos de
ciências humanas e sociais da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) com outras instituições universitárias.
Em um arranjo especificamente destinado às urgências da situação
pandêmica que emergiram no início da primeira onda em 2020, o projeto Boas práticas iniciou sua execução em agosto do mesmo ano. Em
seu planejamento, as e os integrantes do estudo propuseram quatro ciclos de trabalho: após um ciclo de integração (agosto-dezembro 2020)
e um ciclo de formação (janeiro-julho 2021), o projeto tem um ciclo de
oficinas e intervenções nos territórios (agosto-dezembro 2021); após
essas fases, o ciclo de fechamento tem lugar entre janeiro e julho de
2022.
É importante sinalizar que os grupos de trabalho vinculados às comunidades e movimentos que fazem parte do projeto já tinham uma
atuação prévia e experiências compartilhadas de formação, produção de
conhecimento, luta e fortalecimento ativista. Dessa maneira, o projeto
veio a somar, colocando-se como um espaço de articulação do diverso
e fortalecimento do comum (FEUERWERKER, 2007). Em termos de
uma leitura interseccional permanente, a discussão sobre as situações
sociais envolve uma reflexão acerca do posicionamento de sujeitos e
grupos em termos de gênero, raça-etnicidade, classe social e deficiências (HILL COLLINS, 2015).
Assim, a construção metodológica das ações de articulação comunitária do projeto propôs partir do reconhecimento da diversidade dentro
de um objetivo comum: o enfrentamento à covid-19 desde uma perspectiva que fortaleça a pluralidade epistêmica, o acesso à ciência e os
olhares para o bem viver dentro das comunidades e movimentos.
Para desenvolver nossas ações de diagnóstico territorial, partilha de
saberes e educação popular em saúde, os grupos envolvidos têm trazido
suas alternativas e estratégias de resistência. Ao mesmo tempo, foram
promovidos debates e formações científicas para ganhar uma compre-
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ensão melhor sobre o vírus, as vacinas e as decisões estatais em torno
de ambos.
Nesse contexto, as ações de seleção do corpus de textos e vídeos
biomédicos e epidemiológicos, assim como de documentos oficiais de
organizações como Organização Panameriacana da Saúde (OPAS) e
Organização Mundial da Saúde (OMS), que estavam sendo produzidos
em outras latitudes, foram executadas por um comitê técnico-científico
de pesquisadores/as vinculados/as a universidades de vários países do
mundo – México, Argentina, Costa Rica, Espanha, Portugal e Inglaterra. Os textos e vídeos foram traduzidos e comentados em encontros
formativos.
Após a seleção, os temas dos textos passaram por uma avaliação
dos grupos, que alimentaram com sugestões quais assuntos deveriam
ser priorizados. O grupo de trabalho: tradução realizou traduções textuais, adaptações e legendagem de vídeos, enquanto o grupo de trabalho: acessibilidade inseriu libras nos materiais audiovisuais e cuidou
da acessibilidade visual das legendas. Esse conjunto de itens foi apresentado em newsletters e discutido nos encontros formativos do projeto
– organizados, periodicamente, e em diálogo com o arranjo de comunidades e movimentos envolvidos.
Pode-se observar como, metodologicamente, os encontros formativos do projeto foram concebidos como ambientes seguros de partilha
de saberes e de produção de conhecimentos a partir de histórias ancestrais e vivências locais, além de informações científicas atuais traduzidas ao português, apresentadas com uso de linguagem popular e de
modo acessível.
Diálogos entre comunidades e movimentos

Tecido por coletivos plurais e com perspectivas de mundo e práticas
socioculturais diferenciadas, o projeto Boas práticas tem direcionado
seus esforços, primeiramente, ao fortalecimento das ações em saúde,
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cultura e direitos humanos das próprias comunidades e movimentos
que participam desse processo.
De forma concomitante e em uma direção que vai das realidades locais às realidades regionais e nacionais, o projeto dirige-se a lideranças
comunitárias e de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde,
docentes de ensino básico e médio, pessoas que trabalham na linha de
frente das instituições de saúde, gestores/as de políticas de saúde, assistência social e educação, acadêmicos/as engajados em processos de
pesquisa-intervenção ou extensão universitária, organizações não governamentais e público em geral.
O conjunto diverso de comunidades e movimentos – tanto do contexto rural quanto de espaços urbanos do nordeste brasileiro – compõe
o espaço de diálogo aberto pela iniciativa. Assim, há a formação de quatro grupos de trabalho entre os participantes: as comunidades indígenas
dialogam dentro do grupo de trabalho: indígena; no grupo de trabalho:
urbano, o MNPR-RN e a ACREVI articulam suas demandas; pescadores e maricultoras conversam no grupo de trabalho: mar; o grupo de
trabalho: cigano é formado pela única comunidade cigana participante.
É por meio dessa interlocução entre atores que o projeto busca alcançar seu objetivo: consolidar uma rede de saberes técnico-científicos
e da experiência-tradição em diálogo à prevenção e enfrentamento da
covid-19, fortalecendo as capacidades de grupos vulnerabilizados socialmente no desenvolvimento de boas práticas e modos potentes de
vida dentro de seus territórios.
Essa atenção deriva do reconhecimento de que os espaços comunitários e as formações sociais são as que promovem as respostas mais
criativas, resilientes e resistentes diante da progressiva crise pandêmica
e suas consequências. Um trabalho de base dessa natureza tem potência
para contribuir para a construção da cidadania e na ampliação à educação em saúde para fora dos espaços institucionalizados.
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Parâmetros metodológicos e perspectiva comunicacional

diálogo realizado entre os territórios mencionados, privilegiando as metodologias do encontro de saberes (CARVALHO, 2018) e da educação
popular em saúde (VASCONCELOS, 2007) em perspectiva inclusiva,
as quais nos permitem costurar, de forma criativa, conhecimentos, práticas e estratégias plurais baseadas na construção da coletividade e do
comum.
Para tanto, são identificadas as necessidades comunicacionais do
projeto baseadas nas especificidades do contexto pandêmico (COMISIÓN, 2020) e estruturadas a partir de um plano de divulgação com ênfase
na comunicação de interesse público (COSTA, 2006), a qual reconhece
como “beneficiários diretos e primordiais da ação [...] a sociedade e o
cidadão” (COSTA, 2006, p. 20) e dissemina seus esforços de difusão
da informação através de inúmeros e complementares canais de mídia
e não-mídia.
Assim, a comunicação assume papel mobilizador e informativo
para o envolvimento e a sensibilização dos participantes, o que permite
a divulgação de orientações acerca do enfrentamento da pandemia e a
convocação para atividades e ações desenvolvidas pelo projeto.
Ao considerar as particularidades do público envolvido e o efetivo
alcance da sociedade, o conjunto de meios e conteúdos é estruturado e
distribuído ao longo do tempo por meio de matriz blueprint, voltada ao
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O projeto Boas práticas é uma pesquisa intervenção (PASSOS
et al, 2010) em comunicação popular e educação em saúde (FEUERWERKER, 2007) com comunidades e movimentos sociais com os
quais já se estabelecia um trabalho de diálogo (KNOX e MOURA,
2020). Apoiamo-nos na antropologia, na saúde coletiva e nos estudos
da tradução e da comunicação em perspectiva descolonizadora (ORTIZ
OCAÑA e ARIAS LOPEZ, 2019), inspirada pelas epistemologias do
sul (SOUSA SANTOS, 2010).
A partir da interrogação científica, da valorização da pluralidade
cultural e do impulso da mobilização cidadã, propomos sistematizar o
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mapeamento dos diferentes pontos de contato com o público (VIANNA
et al, 2012), alinhando-se à jornada do usuário, ou seja, à forma de interação dos cidadãos com os meios de comunicação (off-line e online).
Trata-se de uma atuação comunicacional e de um processo pedagógico capaz de aliar saberes técnico-científicos a um olhar antropológico
e que aposta na dignidade da condição humana dentro de um marco intercultural e interseccional de acesso a direitos – o que se apresenta, assim, como uma alternativa construtiva e necessária (MAIGRET, 2010).
Neste sentido, reforçamos o trabalho na tradução de conteúdos relativos
tanto a artigos técnico-científicos, quanto a experiências exitosas por
parte de comunidades locais que habitam em outras regiões do mundo.
Ecoando nas propostas da thick translation (tradução densa) apresentada pelo linguista ganês Kwame A. Appiah (2000), realizamos o
exercício simultâneo de tradução e reflexão sobre o processo de tradução com atenção aos contextos sócio-sanitários. A tradução de textos
aplicados à epidemiologia, à saúde coletiva (MINAYO, 2009) e a experiências sociais relativas à covid-19 realizada no marco do projeto se
propõe à preservação da qualidade técnica de conteúdos epidemiológicos e técnico-científicos no geral, indo além no processo de tradução.
Assim, exploramos o espaço aberto pelo processo de tradução e comunicação de textos e vídeos para nos aproximarmos do encontro de
saberes (CARVALHO, 2018), registrando as discussões e estimulando
a sua recriação na concretização de materiais inspirados em estratégias
de comunicação popular (KAPLÚN, 1985), através de pedagogias da
educação popular (FREIRE, 1996) e da educação popular em saúde
(VASCONCELOS, 2007).
Desse modo, aproveitamos a canalização de respostas para essa crise através dos veículos da cultura, verdadeiros alicerces da vida dos
povos, expressos em registros tão diversos como a música, o cordel, as
artes visuais e as próprias formas de comunicação comunitária produzidas e já existentes em cada território.
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construção de cidadania atravessa tanto a pesquisadores/as quanto a lideranças sociais, que se encontram na mesa horizontal da discussão
sobre vulnerabilidades, desafios e oportunidades em cada território.
Contudo, mesmo que com um objetivo fortemente expressado de
acolher as particularidades históricas, étnico-raciais, culturais e sociais
de cada grupo, não foi fácil integrar em uma mesma discussão as comunidades sem que aparecessem tensionamentos. Afinal, entre os seus
integrantes, há grupos com maior ou menor trajetória e articulação política; grupos nômades, como as pessoas em situação de rua; sedentarizados, como a comunidade cigana ou sedentários, mas vinculados ao movimento do mar, como as comunidades de pescadores e marisqueiras.
Grupos culturalmente vinculados à ancestralidade, como as comunidades indígenas ou socialmente vinculados à sua prática laboral, como as
catadoras de materiais recicláveis.
Assim, ainda que, desde uma perspectiva mais macro, o lugar de vulnerabilidade social onde esses grupos estavam localizados fosse muito
semelhante, as divergências se mostravam como um espaço indissociável dentro do trabalho coletivo. Nesse palimpsesto que é o projeto, as
dissonâncias chegaram a aparecer com força, dificultando o avanço de
ações propostas para serem desenvolvidas no território do comum.
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A maior parte dos grupos de trabalho estabelecida no projeto atuou
em pesquisas e atividades de extensão anteriores. Neste sentido, o estudo soma-se a uma série de ações já desenvolvidas, incorporando a visão
das boas práticas vinculadas ao enfrentamento à covid-19.
As ações elaboradas a partir de então correspondiam-se com uma
ideia de complementaridade de trabalhos muito mais do que a compreensão convencional dos projetos científicos – sobretudo, os projetos
científicos que colocam a sua ação como única, excludente e iniciática
desde a perspectiva do extrativismo epistêmico (CARVALHO, 2018).
Uma perspectiva democratizadora da ciência enquanto atividade de
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Porém, desde nossa perspectiva descolonizadora e na direção do reconhecimento do bem viver dos povos (ACOSTA; MARTÍNEZ, 2009),
as pessoas que integram o projeto apostaram na transversalidade, interdisciplinaridade e ação local a partir de uma leitura crítica das emergências que apareciam em nossa frente.
O potencial metodológico da pesquisa e a produção do conteúdo de
comunicação manifestaram-se a partir da flexibilidade, operabilidade
e propositividade. Não trazíamos receitas prontas para as comunidades. A comunicação mostrou-se indispensável para a oferta e entrega
de informação confiável, além de abrir espaço para a discussão sobre
as demandas históricas de cada grupo, que vieram a se exacerbar com a
pandemia da covid-19 em uma lógica necropolítica (MBEMBE, 2016)
de potência arrasadora.
Desde uma perspectiva descolonizadora, o objetivo da díade metodologia e comunicação não era, então, levar informações prontas nem
soluções acabadas às comunidades, mas fornecer materiais adequados,
ouvi-las e discutir os gargalos que embaraçavam seu próprio fortalecimento e luta de enfrentamento à covid-19.
Para tanto, foram articuladas práticas de comunicação apoiadas na
escuta, na atenção ao diálogo e à interação dos integrantes de cada grupo, em reuniões de discussão e no disparo de newsletter aos participantes com as principais realizações. Em comum, sua realização através do
digital – aspecto que nos permite apresentar algumas problematizações
relativas à sua presença para a fluidez e concretização da comunicação
no projeto (LEMOS, 2021).
A vivência do contexto pandêmico ocasionou alterações na forma
de relacionamento entre sujeitos e aparatos digitais com o aumento da
produção de conteúdo nesses ambientes, associada a interações mediadas por programas, aplicativos e recursos (audiovisuais, de transmissão
etc.) até então desconhecidos ou usados em menor escala (BEIGUELMAN, 2020; OLIVEIRA, CHRISTINO, MACHADO JÚNIOR, 2021).
As práticas de comunicação articuladas pelo projeto refletem uma
operacionalização prática, a partir de um reconhecimento do exercício
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da vida cotidiana atenta a distintos e diversos episódios: a preocupação
com a conexão de internet; a necessidade da transmissão de live ou
gravação de encontro no Google Meet; a limitação do plano de dados
móveis no celular; a atenção à presença e visualização da intérprete de
libras nas reuniões remotas etc.
Tais ações dependem do digital, repousam na mediação tecnológica
e demandam novos gestos e atitudes para essas plataformas, como, por
exemplo, a capacidade de retenção da atenção do indivíduo em situação
artificialmente construída. Afinal, há claramente uma dinâmica comunicacional em aprendizagem para parcela dos indivíduos, combinada a
novas práticas de socialização.
O desenvolvimento de uma educação em saúde sensível ao entorno
e culturalmente situada dentro e fora das instituições de saúde requer,
por parte do projeto, duas iniciativas em suas ações comunicacionais:
(a) o reconhecimento da reconfiguração da sociabilidade mediada pelo
digital; (b) a atenção sobre a posse de competências para as atividades
envolvendo interfaces tecnológicas por parte dos participantes, exigindo o devido suporte de sua “rede de próximos” (MAIGRET, 2010, p.
412).
Através da identificação desses pontos fracos, pode-se preencher e
corrigir eventuais lacunas e deficiências, sem dispensar a consolidação
das potencialidades já desenvolvidas e conquistadas, como a formação de multiplicadores/as de base comunitária engajados/as na busca
e concretização de estratégias intersetoriais para suas comunidades de
origem, apoiados nos conhecimentos plurais obtidos a partir dos conteúdos técnico-científicos e socioculturais vivenciados ao longo do projeto.
Aos elementos teórico-práticos do projeto, como, por exemplo, as
ações de comunicação, de formação de participantes, de disponibilização de conteúdos entre outras – apresentadas em torno do diálogo intersaberes – somam-se as dimensões do conhecimento e da ancestralidade.
Essa estratégia de fortalecimento conjunto é uma potência em prol
da elaboração de ações coletivas que possam vir a se configurar como
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políticas públicas não somente restringidas à saúde, mas também da
área de educação, cultura, meio ambiente e direitos humanos. É nesse momento que a comunicação (popular e digital) se legitima como
agente de transformação, revestida de sentido político e promotora do
autocuidado e do cuidado coletivo, como as boas práticas ensejam.
Avanços reais, futuros e permanentes

junto a movimentos sociais e a comunidades em situação de vulnerabilidade.
As primeiras percepções – decorrentes de materiais traduzidos e
encontros formativos realizados – demonstram a capacidade de apropriação e ressignificação dos conteúdos pelos agentes envolvidos no
estudo. A oferta de conhecimento sobre saúde une-se ao relato de experiências sociais relativas à pandemia por parte dos sujeitos, resultando
na formação gradativa de uma perspectiva criativa e duradoura, capaz
de refletir a visão local de cada comunidade e movimento – o que contribui, diretamente, para a difusão de experiências de enfrentamento à
covid-19.
A reflexão sobre a comunicação popular em saúde em tempos de
pandemia, perpassada pelo digital, parte do diálogo entre a saúde coletiva, a antropologia interseccional em perspectiva descolonizadora e os
processos de tradução cultural orientados a políticas públicas, somado
ao trabalho em formato remoto com lideranças e jovens das comunidades e movimentos participantes.
Neste sentido, a comunicação cumpre seu papel social quando passa
a mediar efetivas transformações, como a construção de políticas públicas, articuladas ao processo de formação de multiplicadores/as de base
comunitária. Afinal, são esses indivíduos que se engajam na obtenção
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Decorrente da pesquisa Boas práticas de enfrentamento à covid-19
em comunidades e territórios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará (CNPq, início: agosto/2020), busca-se apresentar a contribuição da
comunicação para repensar o fortalecimento da saúde e do bem viver
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de estratégias intersetoriais para suas comunidades a partir do manejo
de conhecimentos plurais e ancestrais.
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Direito à comunicação e ao protagonismo
de crianças e adolescentes

Paulo Roberto Nassar de Oliveira
Luiz Alberto de Farias
Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci
Maria Rita Mazzucatto

O ano de 2019 ia chegando aos seus derradeiros momentos. Como
todo final de ano, havia planos, esperanças, listas, o “normal”, velho
conhecido das viradas temporais do calendário. Diferentemente da expectativa, 2019 não quis assim e trazia consigo uma nova personagem.
Uma personagem de notoriedade mundial, comunicada aos quatros
cantos. Chegou sem pedir licença, impôs-se, esparramou-se. Uma personagem com muitas narrativas e bagagens. Dentre elas, estavam palavras desenhadas pela angústia e pelo medo. Poucas respostas, muitas
dúvidas. Uma personagem nominada por cinco letras e dois números,
covid-19. Uma personagem que apresentaria ao mundo novas formas
de conviver, de não circular, um arsenal superlativo de indagações e
uma guerra de narrativas polarizadas.
Palavras até então desconhecidas da prática da vida foram ganhando forma e se tornando íntimas dos cotidianos. Pandemia, isolamento
social, máscara, álcool em gel, reuniões virtuais, entre muitas outras,
enlaçadas pela distância segura, nos apresentariam a maior de todas
elas, o neologismo do século XXI, batizado de “novo normal”, muitos
significados e poucas compreensões. Nessa busca por respostas, a co-
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municação e o frenesi por informações, dados e estatísticas fizeram-se
presentes, encontrados e desencontrados, ética e não tão eticamente assim. Psicologia das multidões, politização de inverdades por emissores
descompromissados. Comprometimento da ciência e a busca da vacina.
Esse era o cenário e ainda o é. A pandemia do novo coronavírus
SARS-CoV-2 trouxe consigo a necessidade do distanciamento social e,
a partir dele, novas formas comunitárias de comunicação e convivência
passaram a ser eleitas, intensificando a busca pela informação, a produção de conteúdo e o acesso às plataformas digitais. Nessa polarização
e guerra de narrativas, temos, de um lado, o fortalecimento de uma comunicação comprometida com o dever cívico de informar e transformar
socialmente. De outro, a crescente disseminação de notícias falsas, denominadas popularmente de fake news, e o fenômeno associado a elas,
a desinformação.
Quando tratamos de desinformação, o vocábulo vulnerabilidade
também é chamado ao centro da discussão. A desinformação, ao atingir
públicos que não dispõem, no momento do contato, as ferramentas necessárias para discernir o que é verdadeiro do que não é, pode ter consequências ainda maiores, na medida em que se aproveita da incapacidade desses grupos de pessoas hipossuficientes para o questionamento
das falsas verdades. Por vulnerabilidade, entendemos que:
A vulnerabilidade é uma característica relevante para a formação dos grupos minoritários merecedores de uma proteção diferenciada e ela se agrava quando a vítima pertence
a um grupo que por tradição, costume ou preconceito, tem
mais dificuldade de acesso a direitos ou recursos de poder
existentes na sociedade [...] (DOS SANTOS, 2015, p. 38).

Crianças e adolescentes encaixam-se nessa descrição, já que são
sujeitos de direito em desenvolvimento e dependem da mediação dos
adultos, da sociedade e das instituições para ter pleno acesso aos seus
direitos. Eles, desse modo, constituem-se como alvos vulneráveis para
as fake news. Entretanto, possuem também imenso potencial transfor-
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mador, já que, ao se tornarem conscientes e preparados para o enfrentamento de tais questões, podem facilmente ser multiplicadores do bem
comunicar.
O contexto que propicia o fenômeno das fake news e a desinformação causada por elas é a infodemia, fenômeno identificado inicialmente
por pesquisadores da medicina devido ao excesso de informações falsas sobre saúde em ambientes online. Foi denominada dessa maneira a
partir do paralelo com epidemias e pandemias e seu grande potencial de
alastramento e destruição. A infodemia é a epidemia de informações e
desinformação, o que constitui terreno fértil para dados manipulados de
forma proposital e que são, potencialmente, nocivos a diversos aspectos
da vida humana (EYSENBACH, 2002).
A partir desse contexto, postulamos o objetivo deste ensaio, que é
embasar a importância do direito de crianças e adolescentes à comunicação de forma a também garantir seu direito à saúde e à vida, notadamente no cenário de exceção pandêmica, e reforçar ainda a importância
e a urgência de instrumentos de combate à desinformação, a qualquer
tempo, mas especialmente na atualidade, devendo a comunicação ética
ser compreendida como um esforço sério para fomentar a paz, fortalecer o existir humano em suas amplas interfaces e alicerçar a cidadania.
Para isso, ilustraremos a discussão a partir das experiências dos governos da Noruega e da Finlândia, que propuseram ações de comunicação
voltadas ao público infantojuvenil, e a atuação também dirigida do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no mesmo período.
Sabendo que a educação se dá no cotidiano da vida e em espaços e
ambiências plurais da existência, temos que nos educarmos conjuntamente. A partir desse viés, é indispensável a intelecção de que o direito
à comunicação, como direito humano universal, deve estar priorizado
como instrumento de educação libertadora.
Assim, está consagrada a centralidade do direito à comunicação
como arquitetura indispensável à cidadania e ao protagonismo infantis,
uma vez que a comunicação colabora sobremaneira para a transmissão
da chamada visão do mundo da cultura a que se pertence. O direito à co-
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municação ética e afetiva será a responsável por conscientizar o público
infantojuvenil sobre o seu direito à voz e o direito à participação, por
meio de ambiências dialógicas e transformadoras e que estão em consonância com uma educação que visa à libertação, ao empoderamento e
à emancipação (FREIRE, 2013).
A comunicação como direito faz surgir a necessidade da complexidade dialógica com vistas à interação, à aproximação e à produção de
sentidos conjuntos entre emissores e receptores da mensagem e, assim,
a comunicação como direito torna-se uma questão de exercício e reivindicação de cidadania ativa, de aperfeiçoamento e existências mútuas. A
plenitude da comunicação oferece ao cidadão a possibilidade de horizontes críticos e produção coletiva de saberes, os quais serão capazes
de ensejar o rompimento de opressões e a ressignificação de espaços de
ambiência coletiva, em um processo que vai muito além da informação
e que se traduz como a plenitude da comunicação ao produzir cidadania, educação e diálogo (DUARTE, 2007).
Fundamentalmente, faz-se necessária a compreensão de que há um
hiato entre as arquiteturas normativas nacionais e internacionais e a efetivação concreta do direito à voz, conforme pontua Eduardo Rezende
Melo (2011), para quem resiste toda uma narrativa histórica de autonomia fundada em visões adultocêntricas. É, então, por isso que:
Não basta a afirmação de que se é sujeito de direito. Precisa-se compreender de modo distinto como reconhecer as
competências jurídicas através da legitimação da participação social de crianças e adolescentes, pelo reconhecimento
de suas competências sociais (MELO, 2011, p. 46-47).

A comunicação como estratégia deve estar pautada nas novas narrativas, apoiada nos indivíduos e em suas experiências, considerando
suas dimensões políticas e estratégicas, sendo sua ambiência social e
etária grandes catalisadoras para construção de espaços infantis de cidadania. As novas narrativas guardam em si uma grande potência para
o desenvolvimento de modelos administrativos que tenham as relações
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humanas e seus necessários feedbacks como protagonistas em colaboração com os públicos no aperfeiçoamento dos processos decisórios,
fazendo emergir novos modelos de atuação. E, assim, as narrativas da
aproximação e do afeto são mais do que nunca absolutamente indispensáveis.
Comunidade e comunicação são palavras com raízes etimológicas
próximas, tendo por pressuposto o ato de tornar comum e, dessa forma,
a comunicação se firma como uma via de acesso para fortalecer o lócus
comunitário, a partir do compromisso com a ética e a alteridade. Tanto
é verdade que, desde 1980, a Unesco ressignificou o conceito de comunicação, que passou de apenas um instrumento de caráter formal como
o de prestar informações para uma dimensão plúrima e transdisciplinar
de compreensão do direito à comunicação como direito humano fundamental.
Em tempos de excessos informacionais1, fake news e pós-verdade,
o direito à comunicação como direito humano fundamental para o viver
engajado e libertador deve ser delineado pela ética e encorajado para
a construção de debates e diálogos para a cidadania. Opinião pública
é cidadania. Infância é cidadania. A conjugação de tempo e espaço dimensionam que o direito à comunicação ética é direito humano que se
delineia nos primórdios da existência. Existir é ter direito à comunicação saudável para que opiniões e participações possam ser construídas
em prol da igualdade e da justiça social.
Opinião é construção, deve vir de processo de debate, de diálogo.
Está presente em todo ser humano, mesmo que nem todas as sociedades
permitam a sua livre expressão e circulação, afinal, a plena liberdade é
defendida em alguns momentos, de modo fantasiado, como expressão
para a superioridade, para a desigualdade, entrando em choque, por ve-

1 “Não se pode, obviamente, desprezar ou ignorar as novas formas de interação digital
entre as pessoas – e seu poder de informação e, certamente, de desinformação -, bem
como, o incrível acesso a informações existente na contemporaneidade, mas também
pode-se discutir quão rasas podem ser essas relações, e vazias essas informações”. FARIAS, Luiz Alberto de. Opiniões voláteis: opinião pública e construção de sentido. São
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2019, p.22.
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zes com a noção de igualdade. E, em se tratando de opinião pública,
nem sempre a sua construção se dá de forma plena, com a possibilidade
de cidadãos que tenham ampla capacidade de acesso à informação e
liberdade para a crítica (FARIAS, 2019, p. 19).

Pensar no direito à voz em tempos pandêmicos é refletir sobre o
papel de crianças e adolescentes na esfera participativa e política, dando-lhes voz e vez no aqui e agora, o que lançará sementes e trará frutos
para um novo tempo, propiciando uma cidadania ativa e comprometida
em uma esfera local e global afinadas com as pautas do bem viver em
sociedade e do respeito aos direitos humanos.
Para fins de primeiras apresentações, cabe citar experiências exitosas vindas da Noruega e da Finlândia, que realizaram as primeiras
coletivas de imprensa voltadas exclusivamente para perguntas do público infantojuvenil. As iniciativas desses países estão alinhadas com a
defesa ao direito à voz de crianças e adolescentes, notadamente em tempos pandêmicos, dialogando ainda com as principais regulamentações
internacionais sobre o tema.2 Não são necessários muitos recursos para
que isso ocorra, o que pode e deve encorajar a replicação do exemplo
ao redor do globo.
Uma das grandes experiências de protagonismo e participação de
crianças e adolescentes vem da primeira ministra da Noruega, Erna Solberg, que promoveu, por meio de um programa de televisão, uma coletiva de imprensa voltada para perguntas do público infantojuvenil. Com
ludicidade, empatia e narrativas afetivas, a premiê trouxe a temática do
medo para o debate com as crianças, pois, naquele momento, em março
de 2020, já havia a decretação do isolamento social e o país já contabi-

2 Em termos gerais, no contexto mundial, algumas das legislações mais importantes
sobre a Declaração Universal, de 1948, a Declaração Universal dos Direitos da Criança,
adotada pela ONU em 20 de novembro de 1959, e a Convenção dos Direitos da Criança,
de 20 de novembro de 1989.
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lizava 1.600 casos confirmados de Covid-19. Com a afirmação de que
“[...] não há problema em sentir medo quando tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo” (DELUCA, 2020), a primeira-ministra abriu
a coletiva de imprensa e passou a responder inúmeras questões, entre
elas: “por que não tenho permissão para comemorar meu aniversário?”
(G1, 2020) e “é estressante ser primeira-ministra agora?” (PIETRO,
2020). Suas respostas reforçaram a importância do coletivo, da solidariedade, da união entre todos que formam a sua equipe, bem como o
papel de cada norueguês no combate à pandemia.
Importante registrar também que a Noruega, até julho de 2021, data
de fechamento do presente artigo, já realizou três coletivas de imprensa. Na última delas, as perguntas do público infantojuvenil continuavam com muita intensidade, mas a ênfase agora se dá com a reabertura, a expansão da vacinação e os próximos passos nesse chamado
“novo normal” com vistas à normalização de circulação de pessoas.
Em uma das respostas, Solberg ressalta a solidariedade como núcleo
da atuação social ao dizer: “Espero que, no próximo ano, possamos começar a viver um pouco mais normalmente. Enquanto isso, temos que
continuar fazendo como fazemos atualmente e cuidar uns dos outros”.
(DESHAYES, 2020).
A experiência da Noruega é uma lição de aprendizado democrático
e respeito aos direitos da criança, nos termos do art. 17 da Convenção
dos Direitos da Criança, de 1989, que promulga a seguinte afirmação:
Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação, e devem garantir o
acesso da criança a informações e materiais procedentes de
diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente
aqueles que visam à promoção de seu bem-estar social, espiritual e moral e de sua saúde física e mental (ONU, 1989).

A mesma fórmula de cidadania e participação foi repetida pela Finlândia quando, também no início de 2020, a primeira-ministra, Sanna
Marin, a ministra da Educação, Li Andersson, e a ministra da Ciência e

Direito à comunicação e ao protagonismo de crianças e adolescentes

comunicação e ciência na era covid-19

78

Cultura, Hanna Kosonen, reuniram-se para uma conferência de imprensa que contou com os dois idiomas falados no país, o finlandês e sueco,
bem com a língua de sinais, com transmissão para toda a população
(THIS IS FINLAND, 2020).
Entre as perguntas de destaque estava a preocupação cidadã das
crianças finlandesas ao indagarem: “o que posso fazer pela Finlândia?”,
seguida da resposta da primeira-ministra, que destacou que o principal trabalho das crianças, nesse momento, é seguir aprendendo, mesmo
com o ensino a distância e a falta da escola nos moldes tradicionais. A
premiê ainda reiterou a importância de seguirem em contato com parentes e amigos, notadamente os avós, que, geralmente, pertencem ao
grupo de risco da doença e sofrem mais com o isolamento social (THIS
IS FINLAND, 2020).
Dessa forma, as iniciativas da Noruega e Finlândia demonstraram
a importância da ratificação do direito à voz às crianças e adolescentes, em especial em tempos pandêmicos, já que, nesse contexto, “[...] a
comunicação efetiva, clara e assegurada pelos atores sociais citados às
crianças e aos adolescentes é um fator que determina a proteção ou o
risco à saúde, a vida ou a morte, e disso decorre sua vital importância”
(ANDREUCCI; MAZZUCATTO, 2020, p. 87) e estão afinadas com
os conclamos internacionais, traduzindo para a práxis uma normativa
internacional de ordem protetiva, demonstrando ainda que, para muitas
ações programáticas, não são necessários tantos recursos numerários,
mas boa vontade, escuta ativa3 e comprometimento, o que poderia ser
multiplicado por diversas localidades globais.

3 Falar em escuta é falar de Francesco Tonucci, para quem a escuta “significa precisar
da contribuição do outro. Não basta haver interesse, motivação, convicção de que seja
uma boa técnica para envolver as crianças; que seja uma boa técnica para envolver as
crianças; é preciso sentir sincera e urgentemente essa necessidade. É necessário precisar das crianças, reconhecer que são capazes de dar opiniões, ideias e de fazer propostas úteis para nós adultos, capazes de nos ajudar a resolver problemas”.
TONUCCI. Francesco. Quando as crianças dizem: agora chega. Porto Alegre: Penso,
2005, p.17.
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Nesse contexto, ressaltamos ainda outro aspecto importante, que é a
atuação do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) enquanto
instituição supraestatal e, por isso, emissor de comunicação pública,
produtor de mensagens e sentido. O Unicef desempenha papel de relevância pública desde sua concepção vocacional voltada à proteção de
crianças vitimadas na Segunda Guerra Mundial. Desde seus primeiros
passos, em 1946, desenhados pelas narrativas de salvaguardas ao público infantojuvenil, notadamente e de forma mais específica nas consequências advindas do pós-guerra, cabendo citar mutilações, orfandades
e estados de apatridia, o órgão foi se transmutando e ocupando novos
territórios, espraiando-se, na atualidade, por mais de 190 países, com
uma cartela múltipla de direitos e proteções a serem observadas.
Em tempos de covid-19, o Unicef, em projetos de atuação mundial,
orienta pais e responsáveis a adotarem medidas durante o isolamento
social, tais como: garantir a calma do ambiente doméstico às crianças
e aos adolescentes; passar segurança e garantir o acolhimento aos medos e incertezas dos pequenos; escutá-los; não esconder a verdade, mas
sem alarmá-los; além de garantir o diálogo e a comunicação constantes
(UNICEF, 2020a). Com ênfase em comunicação pública, ética e transparente, o Unicef reforça sua missão institucional, que é garantir novas
narrativas de paz e comunicação não violenta, especialmente voltada ao
público infantojuvenil.
Conforme pontua Nassar (2004, p. 3), “entre os valores de suas
mensagens, a organização pode optar entre transparência e opacidade,
por atividade e reatividade, distância e conveniência, padronização e
diversidade, entre morosidade e velocidade”. Vemos, dessa forma, o
Unicef estar na vanguarda da comunicação pública, ao optar pela transparência e pela luta ao direito à comunicação, à voz e à participação de
crianças e adolescentes, notadamente, quando o contexto impõe dificuldades extras ao pleno exercício desses direitos, incentivando líderes
de nações inteiras, assim como emissores de comunicação pública a
fazerem o mesmo, resguardando esses atores sociais de estarem promo-
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vendo ações emancipadoras, como nos exemplos citados dos governos
norueguês e finlandês.
Vale mencionar também que o direito à comunicação possui ligações
intrínsecas aos direitos à saúde, à comunicação e à educação, relação
ilustrada a partir da atuação do Unicef enquanto emissor de comunicação pública, englobando igualmente a importância dessa atuação no
contexto comunicacional de pós-verdade, desinformação e a infodemia,
características que potencializam a atuação das perigosas fake news.
Os direitos de voz e participação assumem, desse modo, uma tessitura diferenciada em meio a um cenário de exceção, como o de uma
pandemia. Fazem valer, neste sentido, o princípio da prioridade absoluta, crianças e adolescentes fazem jus a um alargamento no conteúdo
daqueles direitos, mantendo a devida correspondência com a semântica
legal e constitucional. Na infância, o direito à participação deve ser
exercitado de maneira lúdica, progressiva e respeitando as fases de desenvolvimento da criança. Já na adolescência, essa participação ganha
maior densidade, aproveitando a inventividade, a criatividade e a visão
crítica que a população adolescente traz para a sociedade (UNICEF,
2020b).
O direito infantojuvenil à comunicação como esperança
para a cidadania do futuro
Desta feita, entendemos a iniciativa dos governos da Noruega, da
Finlândia e a atuação do Unicef como bons exemplos do exercício do
direito à comunicação, a partir da comunicação pública de qualidade.
Ao postularem crianças e adolescentes como sujeitos primordiais de
comunicação de órgãos oficiais, tais ações reafirmam que são sujeitos
de sua própria história, dignos do cuidado comunicacional que protege
de fake news e combate a desinformação, especialmente no contexto
de infodemia e pandemia mundial, além de contribuir para seu pleno
exercício de cidadania.
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A partir disso, interpretamos as citadas ações como favoráveis para
que se alcancem os objetivos de promover emancipação, igualdade, salvaguardando e enaltecendo direitos, no sentido de que contribuem para
que seja lançada luz sobre a importância do direito à comunicação para
crianças e adolescentes. Vemos, então, a possibilidade do exercício de
cidadania por eles e sabemos que não estão sendo subestimados por
seus interlocutores. Nossas apostas recaem para a possibilidade de que
iniciativas desse tipo sejam cada vez mais comuns, à semelhança da
atuação estendida do Unicef em projetos de promoção ao direito comunicacional infantojuvenil no Brasil, como, por exemplo, o #tmjUNICEF4 e o Trilhas Digit@is.5
Por tudo o que foi exposto, resta inequívoca a importância do protagonismo de crianças e adolescentes e a defesa de seus direitos humanos universais, não apenas dogmatizados nos diplomas protetivos
internacionais e nacionais, mas a necessidade imperiosa do transporte
da norma abstrata para o mundo concreto, operando-se tal transmutação com a aliança global de proteção prioritária e solidária entre os
incontáveis atores sociais irmanados por uma solidariedade planetária
e geracional. Isso dialoga, sobremaneira, com a cidadania do futuro,
que deve cuidar para que estejam sempre correlacionadas as noções de
unidade e diversidade, para que seja criada a consciência de identidade
terrena, ou seja, “[...] um sentimento de religação e intersolidariedade,
imprescindível para civilizar as relações humanas [...]” (MORIN, 2018,
p. 73), contribuindo, portanto, para a igualdade e a defesa de direitos
dos mais vulneráveis.

4 Lançado por ocasião da pandemia de COVID-19, o projeto #tmjUNICEF (em referência
à maneira informal e própria do ambiente digital de dizer “estamos juntos”) mobiliza
adolescentes e jovens que, em um pacto colaborativo e de solidariedade, buscam conscientizar a população sobre os efeitos nefastos da desinformação e das fake news.
5 Lançado no dia 12 março de 2021, o projeto Trilhas Digit@is – Espaços de Aprendizagem tem como objetivo iniciar a formação de 250 adolescentes e jovens moradores
de cinco comunidades da periferia de São Paulo. A iniciativa é fruto da parceria entre
Unicef, a British Telecom – BT e o Instituto Tellus. Os participantes devem trilhar um
percurso formativo para estimular e fortalecer sua inclusão na cultura digital e o desenvolvimento de competências para a vida a partir da inclusão e da aprendizagem.
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Publicidade e letramento científico na
pandemia: apropriações da ciência para
a mobilização político-identitária
dos consumidores

Lucas L. Fraga
Leonardo Santana dos Santos Rodrigues

A pandemia de covid-19 instaurou um cenário de incertezas no cotidiano e forçou a adoção de novos hábitos, especialmente em relação
ao consumo. De uma hora para outra, consumidores se viram alijados
de serviços a que tinham acesso e precisaram avaliar fatores de riscos
presentes na sua exposição a determinadas atividades de consumo. Nesse cenário, a ciência e a mídia profissional (, publicidade, assessorias,
entre outros) têm se revelado atores fundamentais. A primeira, por fornecer orientações sobre como enfrentar a pandemia e produzir conhecimentos que ajudam a prevenir a disseminação do vírus; a segunda, por
possibilitar a circulação desses discursos, “traduzindo” a informação
científica e combatendo a desinformação.
Na mídia profissional, esse papel geralmente é atribuído ao jornalismo, mas observamos que, durante a pandemia, a publicidade também
buscou desempenhar um papel semelhante, mantendo os consumidores
informados a respeito de mudanças nos serviços e recorrendo à ciência
para produzir sentidos sobre as marcas e sobre o consumo na pande-

85

mia. A aproximação entre publicidade e ciência precede a pandemia,
como mostra o trabalho de Malcher e Raiol (2018). No entanto, o que
talvez singularize o momento atual seja o reconhecimento que a ciência obteve por grande parte da sociedade, a partir da centralidade dos
discursos científicos nos processos cotidianos – centralidade que a própria publicidade evidencia. Se a publicidade, para se manter relevante,
precisa mobilizar valores e processos de significação presentes em uma
sociedade e acompanhar as transformações culturais, sociais e políticas (RINCÓN, 2006), sua aproximação do discurso científico, nesse
momento de crise, evidencia que a ciência se tornou uma chave para a
compreensão dos processos e transformações que enfrentamos.
Dessa forma, nosso objetivo neste ensaio é refletir sobre como a
publicidade apropria-se do discurso científico para dar sentido aos arranjos político-identitários que os consumidores precisaram realizar na
pandemia. De um lado, observaremos como a publicidade promove o
letramento científico da população, ao reforçar a autoridade científica e
construir significados positivos em torno da ciência, atentando também
para os interesses comerciais nessa promoção e aproximação. De outro, destacamos como a publicidade apropria-se de aspectos do discurso
científico para promover sustentação a um projeto político-identitário,
que se caracteriza pelas convocações ao consumidor, que visam mobilizar e reforçar seu senso de identidade, levando-o a refletir sobre o seu
papel como consumidor e sobre as consequências de suas práticas de
consumo.
Consideramos, assim, que o consumidor não é apenas um elo na
cadeia econômica-produtiva, um ser a-histórico, mas uma identidade
social que se manifesta discursivamente e que se constituiu numa configuração histórica específica – uma cultura do consumo (SASSATELLI,
2007). Dentro dessa cultura, orientada para o consumo de mercadorias,
o consumidor é alçado à condição de uma categoria fundamental no
debate público, tornando-se foco de uma pluralidade de instituições e
agentes – do mercado aos ativismos social, ambiental e jurídico, dos
órgãos governamentais às universidades –, os quais fomentam concep-
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ções, quase sempre conflituosas entre si, a respeito da identidade do
consumidor (SASSATELLI, 2007).
Para realizar o estudo, analisamos materiais publicitários da empresa de transporte aéreo Latam Airlines – ligada a um dos setores mais
afetados pela pandemia1 –, como um corpus ilustrativo dessa mobilização dos “valores da ciência” pelo mercado. Fizemos um levantamento
de postagens na página oficial da Latam no Facebook, que foram publicadas durante o primeiro ano da pandemia (entre março de 2020 e
março de 2021) e que evidenciavam elementos do universo científico
(instituições, práticas e profissionais), com o intuito de instruir os consumidores a respeito dos riscos de contaminação e/ou respaldar a atuação da empresa durante a pandemia. Escolhemos trabalhar com apenas
uma empresa aérea porque consideramos que o material encontrado no
Facebook já oferecia elementos suficientes para possibilitar reflexões
dentro dos nossos objetivos. Neste sentido, a justificativa para trabalhar
com a Latam se dá exclusivamente por sua relevância como a maior
empresa área da América Latina (SALAS, 2021).
Delineando a pesquisa

Antes de procedermos aos resultados de nossa análise, queremos
abordar os procedimentos metodológicos que fundamentaram nosso
processo de investigação. Para selecionar as publicações a serem analisadas, baseamo-nos nos protocolos empregados por Carvalho et al.
(2015) e Malcher et al. (2017) em pesquisas a respeito da presença da
ciência na TV aberta. Os estudos trabalharam com cinco critérios de
seleção: menção direta à ciência e à tecnologia; menção aos dados e
termos científicos; presença e/ou menção a especialistas; presença de
ilustração e/ou animação como representação da ciência; programação televisiva com temática científica. Para adaptá-las ao nosso estudo,

1 Em setembro de 2020, o Ministério da Economia divulgou uma lista com os setores
econômicos mais afetados pela pandemia. O de transporte aéreo foi o segundo colocado, atrás de atividades artísticas, criativas e de espetáculos (BRASIL, 2020).

Publicidade e letramento científico na pandemia: apropriações da ciência para a mobilização político-identitária dos consumidores

comunicação e ciência na era covid-19

87

decidimos manter os três primeiros, por serem mais abrangentes, e abrir
mão dos dois últimos, porque dizem respeito especificamente à produção audiovisual/televisiva.
Como os critérios de menção direta à ciência e à tecnologia, menção aos dados e termos científicos e presença e/ou menção aos especialistas são próximos, decidimos uni-los em um só critério, denominado menção à ciência. Esse critério, por sua vez, foi dividido em dois
subcritérios: a menção direta e a menção indireta à ciência. Em relação
ao primeiro subcritério de seleção do corpus, incluímos publicações: i)
que abordavam as etapas de produção científica; ii) que mencionavam
pessoas/instituições relacionadas à produção científica; ou iii) que apresentavam resultados de pesquisa ou produtos desenvolvidos cientificamente.
Já em relação ao segundo subcritério, escolhemos publicações em
que se verifica: i) a adoção de ações e posicionamentos baseados em
recomendações científicas, mas sem mencionar explicitamente a origem; e ii) a adoção de ações que favoreçam a atividade científica ou
que demonstrem respaldo aos resultados de pesquisa e produtos desenvolvidos cientificamente, mas sem mencionar explicitamente termos
relacionados à ciência (ciência, tecnologia, cientistas, pesquisa, pesquisadores, instituições de pesquisa e universidades).
A partir desses critérios, selecionamos nosso corpus, para o qual
direcionamos um olhar livremente inspirado pela Análise de Discurso
de linha francesa (ORLANDI, 2010). Desse modo, consideramos as
publicações da Latam Airlines no Facebook como amostras discursivas, que mobilizam certas “maneiras de significar” o mundo (p. 15).
Estivemos atentos, em especial, à interdiscursividade presente nessas
peças publicitárias – ou seja, os pontos de encontro entre os discursos
da publicidade e da ciência, que mobilizam os consumidores em um
nível identitário e político.
Para problematizarmos essas apropriações da ciência pela publicidade, selecionamos duas categorias de análise: i) o embasamento
científico, que diz respeito à maneira como a empresa apropria-se do
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discurso científico para produzir um efeito de sentido de veracidade e
confiabilidade às informações divulgadas na página, promovendo um
consumo “seguro”; e ii) posicionamento pró-ciência, que se caracteriza pelo modo como a empresa se associa à ciência para apresentar-se
como uma marca responsável, comprometida com a resolução de problemas que afligem a sociedade, sugerindo que o consumidor exerce
uma responsabilidade semelhante por meio de suas escolhas e práticas
de consumo.
Apropriações do discurso científico na publicidade da Latam
Como afirmamos anteriormente, as publicações que analisamos no
perfil da Latam no Facebook são marcadas por uma interdiscursividade
que se manifesta no tensionamento entre os discursos da publicidade
e da ciência. Essas peças se apropriam dos discursos científicos como
uma fonte de significados positivos (segurança, credibilidade, confiança), pelos quais a marca pode construir um universo ficcional favorável
perante seus consumidores (CARRASCOZA, 2012).
Em relação ao nosso primeiro critério de análise (embasamento científico), nós pudemos observar como as postagens mobilizam a ciência
como uma fonte confiável, segura e legítima para embasar as decisões
(tanto da empresa quanto dos indivíduos). Essa mobilização se manifestava em produções que tinham como objetivo orientar os consumidores
quanto aos requisitos necessários para viajar e quanto ao cumprimento
das normas de segurança (obrigatoriedade de máscara, uso do álcool
em gel, distanciamento social nos aeroportos etc.) ou que destacavam
as ações da empresa para reduzir os riscos ao consumidor (higienização
do avião, renovação do ar, tecnologias para a proteção sanitária etc.).
Em ambos os casos, verificamos que a aproximação com a ciência se
dava num sentido de prometer e sustentar um consumo “seguro”.
Para reforçar a ideia de um consumo seguro, observamos que a página chegou a compartilhar estudos produzidos por fontes externas. Em
12 de agosto de 2020, por exemplo, a empresa compartilhou o link para
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um artigo, elaborado pela agência Bloomberg, que atestava o baixo risco de contágio em voos devido aos protocolos de segurança adotados.
A Bloomberg é uma empresa especializada em informações financeiras, mas percebemos que a postagem confere à fonte um caráter “científico”, pois a apresenta como produtora/autora de atividades que são
normalmente relegadas à ciência (realização de estudos, produção de
dados verificáveis). Essa abordagem evidencia o modo como a Latam
compreende o discurso científico, entendendo-o como uma instância
que confere autoridade para qualificar e respaldar tanto as informações
apresentadas, quanto os enunciadores. Ao mesmo tempo, ao recorrer a
uma fonte externa, a Latam dissimula a sua própria posição como autora principal do discurso.
Figura 1: Postagem sobre as probabilidades de contágio em um voo

Fonte: Página Oficial da Latam no Facebook (LATAM, 2020b)

Considerando que a publicidade se baseia na linguagem persuasiva,
o ato de se recorrer a uma fonte externa, como no caso analisado, pode
ser visto como estratégia para o anunciante se distanciar da informação/
argumento apresentado e, assim, diminuir a suspeição do consumidor
quanto aos vieses do discurso. Em outras palavras, ao transferir o foco
para outro enunciador – a “ciência” –, a empresa assume uma posição
de “neutralidade”, como se, em vez de autora do discurso, fosse apenas
um canal para transmitir as informações. Essa estratégia permite que a
empresa se posicione como uma espécie de assistente e “curadora” dos
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consumidores – que realiza, para eles, o trabalho de selecionar, fornecer e interpretar as informações, restando aos consumidores apenas um
papel decisório.
Outro exemplo interessante sobre a categoria embasamento científico diz respeito a uma publicação veiculada no dia 04 de novembro
de 2020 (Figura 2, à esquerda), que menciona os procedimentos de higienização das aeronaves da Latam. Em um vídeo curto, deparamo-nos
com cenas nas quais alguns profissionais, devidamente protegidos em
roupas especiais, limpam as superfícies com “produtos de alta qualidade”. Esses procedimentos, embasados por pesquisas da Universidade
de São Paulo (Figura 2, à direita), seriam capazes de eliminar “até
99,9%” dos vírus e bactérias no interior dos aviões.
Figura 2: Postagem com informações sobre procedimentos de
limpeza

Fonte: Página Oficial da Latam no Facebook (LATAM, 2020d, 2020e).

Novamente, estamos diante de uma postagem que mobiliza aspectos
do discurso científico (os procedimentos sanitários, a menção a importantes centros de pesquisa) como uma maneira de associar a marca Latam à credibilidade e à segurança, mesmo em tempos de pandemia. Por
meio de um vídeo didático e ilustrativo, o consumidor pode se inteirar
das últimas tecnologias de segurança sanitária, como os filtros HEPA e,
dessa forma, é convocado a confiar na Latam para um “consumo seguro”, uma empresa que prepara as aeronaves e previne as contaminações.
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Nossa segunda categoria de análise diz respeito aos modos pelos
quais a Latam adota um posicionamento pró-ciência – e, no processo,
apresenta-se como uma empresa “socialmente responsável”. Em muitas
postagens da empresa no Facebook, identificamos que ela se posiciona
como uma entidade que não apenas atende às prescrições da ciência,
como também possibilita a atividade científica no Brasil. Nesses casos,
a Latam apropria-se dos discursos e dos imaginários da ciência para se
apresentar como um ator social que cumpre deveres cívicos/políticos, que,
teoricamente, escapariam da lógica da maximização dos lucros privados.
Encontramos um exemplo interessante neste sentido em uma
postagem publicada no dia 1º de setembro de 2020 (Figura 3), que diz
respeito à atuação da Latam no transporte gratuito dos profissionais de
saúde que trabalham na “linha de frente” da pandemia. A ação – batizada de “conexão positiva” – tem o objetivo de “facilitar o acesso aos
locais mais impactados pela pandemia”, em uma contribuição que visa
“amenizar ao máximo” o caos sanitário.
Figura 3: Postagem sobre Conexão Positiva da Latam

Fonte: Página Oficial da Latam no Facebook (LATAM, 2020c)

Como uma empresa socialmente responsável, a companhia coloca-se entre os profissionais da saúde e seus pacientes como uma mediadora, cuja função é “facilitar a vida de quem salva tantas outras”. Esse
movimento é particularmente relevante se considerarmos que, durante
os primeiros meses da pandemia, certos estados chegaram a estabelecer
restrições aos voos nacionais como forma de evitar a disseminação do
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coronavírus (LISBOA, 2020). Desse modo, ao reforçar sua contribuição para a ciência no combate à covid-19, a Latam também procurava
se afirmar como uma empresa de “atividade essencial”, socialmente relevante – e, assim, encontrar um modo de permanecer em operação.
Outro exemplo que ilustra o posicionamento pró-ciência da Latam pode ser visto na campanha do Avião Solidário – que engloba uma
série de ações da Latam para “transportar esperança” na forma de órgãos para transplante, alimentos, brinquedos e livros ou até mesmo recipientes com células-tronco (LATAM, 2020a). Essa campanha, embora seja anterior ao contexto da covid-19, foi especialmente explorada
durante a pandemia: enquanto transportavam passageiros pelo Brasil e
pelo mundo, os aviões da Latam também traziam, em seus porões, lotes de vacina e centenas de caixas com máscaras e luvas, respiradores,
cilindros de oxigênio e diversos outros materiais para as equipes de
combate ao vírus.
Além de realizar o transporte de carga, a Latam demonstra confiança nas soluções que a ciência apresenta para os problemas do cotidiano.
É o que se observa quando a empresa classifica o transporte de vacinas
como uma missão capaz de “trazer esperança”. Essa missão, em alguns
momentos, adquire um caráter institucional, com a menção nas postagens a parceiros como o governo do estado de São Paulo e o fabricador
dos imunizantes, o Instituto Butantan (Figura 4). Dessa forma, é possível considerar que o posicionamento pró-ciência das publicações contribui para o letramento científico da população ao reforçar o valor da
ciência para a sociedade e aproximar o público de agentes científicos.
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Fonte: Página Oficial da Latam no Facebook (LATAM, 2021)

É evidente que esses posicionamentos não vêm sem um custo. Ao
mobilizar o discurso científico como uma estratégia de convencimento
dos consumidores para um consumo “seguro” e associar-se a ele para
atribuir valor a si mesma, a empresa apresenta-se como parte da solução
na pandemia e convoca o consumidor a fazer o mesmo. Nesse contexto,
sugere-se que ele faz “parte da solução” quando adere seletivamente às
recomendações científicas e quando escolhe adquirir os serviços de empresas responsáveis – exercendo, por meio de suas atividades de consumo, um dever cívico/político.
A solução da Latam para a crise: a ciência e o consumidor
Observamos que a publicidade apropria-se da ciência para legitimar
o consumo num contexto de crise nessa atividade. Nas peças analisadas, a ciência é tratada como parte de um esforço restaurativo – a manutenção do consumo e da própria identidade do consumidor – e como
um elemento reconfortante, pois diminui o peso da responsabilidade do
consumidor por ações que poderiam colocar em risco sua própria vida
e de outras pessoas. No nosso entendimento, essa apropriação dos dis-
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cursos científicos mobiliza e evidencia aspectos políticos e identitários
presentes nas convocações realizadas aos consumidores – os quais, pelo
consumo, podem apoiar causas socialmente relevantes. Inspirando-se
na empresa e na ciência, o consumidor é convocado a fazer a “sua parte” para solucionar a crise, adotando medidas de proteção social, mas
sem deixar de consumir, certificando-se de que escolhe as marcas mais
preparadas e mais seguras (o que significa reduzir riscos para si e para
outros). Dessa forma, a promessa de um consumo “seguro” e “responsável” revela-se um espaço de articulação entre política e identidade.
Ao mesmo tempo, percebemos que a publicidade favorece o letramento científico da população, ao adotar um posicionamento pró-ciência e aproximar o público leigo de instituições e práticas científicas
(universidades, tecnologias, estudos). No entanto, devido às suas especificidades, o discurso publicitário apresenta limitações que comprometem sua capacidade de ser uma fonte confiável de informação. As
principais são a utilização da ciência como estratégia argumentativa e a
dissimulação do seu papel como autora do discurso.
Por um lado, se a ciência é utilizada como estratégia argumentativa,
significa que pontos de vista distintos, que contrariem os interesses da
empresa, podem ser omitidos ou não privilegiados. No caso das peças analisadas, por exemplo, a principal omissão deu-se com relação
às recomendações de evitar deslocamentos. Por outro, se a publicidade
dissimula seu papel como autora do discurso, apresentando-se como
apenas um “canal” de transmissão, significa que o público pode enfrentar dificuldade para avaliar as informações que recebe e, como consequência, tomar decisões baseadas nelas.
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“Orgulho Romani” e a pauta cigana na
comunicação pública em meio à covid-19

Gabriela Marques Gonçalves
Aluízio de Azevedo Silva Júnior

As populações ciganas brasileiras, historicamente excluídas socialmente no país (SILVA JÚNIOR, 2018), viram-se em uma situação de
ainda mais vulnerabilidade durante a crise sanitária da covid-19. Por
um lado, famílias itinerantes que tiveram seu deslocamento afetado pelas medidas de isolamento social e, por outro, aquelas cujo sustento
financeiro estava totalmente baseado no comércio informal e na arte,
caso das famílias circenses.
Além das questões relacionadas ao contexto econômico e de saúde,
essas comunidades enfrentaram também o racismo estrutural e o preconceito, acusadas de serem vetores de contaminação do vírus. Nesse
cenário, com os objetivos de contribuir com a visibilização desses povos e combater notícias discriminatórias relacionadas a eles durante a
pandemia, nasceu, em março de 2020, o coletivo internacional Orgulho
Romani, cujo foco de atuação se deu na utilização das redes sociais de
maneira a pautar novas perspectivas nesse debate, combatendo possíveis fake news ou ações públicas anticiganas.
O coletivo foi criado por meio da iniciativa dos autores deste texto,
em conjunto com Aline Miklos, artista, ativista e pesquisadora da etnia
Rom-Kalderash. Todos fazíamos parte do grupo de Whatsapp “Estudos Ciganos”, que reúne quase 100 pesquisadores do Brasil e de outros
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países, em que começamos a pensar o coletivo. Nossa ideia central era
promover debates sobre a história e cultura ciganas usando as redes
sociais1.
Assim, foram criados um perfil no Instagram e uma conta no Facebook (@orgulhoromani), em que realizamos lives com ativistas ciganos/as e pesquisadores. Nessas páginas, publicávamos, semanalmente,
indicações de livros e trabalhos acadêmicos da área, além de artistas
romanis de diferentes países. O objetivo era utilizar as mídias sociais
como ferramentas para difundir conhecimento e informação qualificada sobre o universo cigano, partindo de olhares de dentro da própria
comunidade ou de acadêmicos. Além disso, aproveitamos esses canais
para divulgar a participação dos membros do coletivo como fontes em
reportagens e em debates promovidos por outros grupos ou instituições.
Nesse contexto, apresentamos um relato de experiência que objetiva compartilhar reflexões sobre a importância da comunicação para as
comunidades ciganas em um contexto de crise sanitária. Nosso ponto
de partida empírico fundamenta-se na sistematização de material virtual, em que nos apresentamos, enquanto membros do coletivo Orgulho
Romani, como fontes qualificadas, cujas visões e orientações estão disponíveis em entrevistas, reportagens e lives veiculadas em portais de
universidades e instituições de pesquisa públicas que abordaram o tema
em suas produções.
Citamos especificamente a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais (Anpocs), a Associação Brasileira de Antropologia
(ABA), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Destacamos também a importância de instituições de ensino

1 Estas ferramentas foram fundamentais para a própria organização do coletivo que se
reunia de forma virtual, já que seus membros viviam em cidades e/ou países diferentes.
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superior na construção de peças comunicativas de divulgação científica
também no âmbito das ciências sociais durante a pandemia.
Como trabalhamos com a relação delicada e tensa entre os sentidos
sociais da saúde e da comunicação e somos, os dois autores, comunicadores sociais e ativistas, ao mesmo tempo, dos estudos ciganos, optamos por trazer elementos do campo da comunicação e saúde para aportar teoricamente uma perspectiva crítica ao nosso relato de experiência.
Comunicação e saúde: um campo em construção

tanto em meios sociais, quanto academicamente. Essa relação “cada vez
mais interessa à sociedade, porque associa a centralidade crescente do
papel da comunicação nas sociedades contemporâneas ao aviltamento
da importância da saúde” (ARAUJO, 2013, p. 2). Tal vínculo pode ser
observado tomando como ponto de partida três dimensões principais:
1) uma dimensão social, enquanto práticas presentes em todas as
relações humanas;
2) uma dimensão política, na medida em que as relações sociais ou
comunicacionais são relações de poder, em que a linguagem se manifesta como uma arena de lutas entre as diferentes vozes que compõem
um texto ou discurso (BAKHTIN, 2002) e que lutam para predominar um determinado ponto de vista, o “poder de fazer ver e fazer crer”
(BOURDIEU, 1991);
3) uma dimensão epistemológica, configurando-se como um campo
de conhecimento híbrido por origem, que produz críticas, teorias, metodologias e saberes, na interface entre outros campos de conhecimento:
a comunicação e a saúde.
Muitas vezes, essas dimensões são vistas de forma desconexa, ou
sem considerá-las na sua integralidade. Nesse cenário, o campo da comunicação e saúde busca costurar uma produção epistemológica, que
se desdobra por estudar e criticar as múltiplas dimensões da comunica-
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Nesse campo, percebemos a existência de discursos concorrentes, que emanam e ao mesmo tempo constituem relações
de saber e poder; é nesse campo que agentes situados em
instituições e informados (ainda que nem sempre de forma
consciente) por concepções teóricas sobre a comunicação,
a saúde e seus vínculos, sobre as relações do Estado com
a população e sobre as concepções e modos de enfrentamento dos agravos de saúde por parte da população, desenvolvem suas estratégias e práticas, alianças e antagonismos
(ARAUJO, 2013, p. 4).

Segundo Araujo (2013), um dos conceitos chaves trazido por autores desse campo é a noção de “contextos”, sem a qual a análise da
produção social dos sentidos e a compreensão das dinâmicas sociais
e políticas da saúde ficam bastante prejudicadas. São os contextos que
permitem compreender as situações existenciais, sociais, culturais, históricas, políticas, econômicas etc. Pensar nessa ótica significa olhar a
comunicação como uma das determinações sociais da saúde, na medida em que o discurso tanto pode aprofundar as desigualdades, quanto
auxiliar na sua superação (FAIRCLOUGH, 2001). Mas esta não é uma
concepção hegemônica nem no campo da saúde nem no campo da co-
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ção no campo da saúde, não como um mero instrumento de divulgação
ou uma visão em que a comunicação é um apêndice da saúde, no máximo, uma ferramenta, mas como constituída e constituinte de todas as
práticas e políticas de saúde.
A comunicação está vinculada à saúde no Brasil desde 1923, quando foi criado o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária, no Departamento Nacional de Saúde Pública. Entretanto, os contornos desse
campo de conhecimento, no sentido atribuído por Pierre Bourdieu, vêm
sendo construídos a partir de 1990. Trata-se de um “espaço estruturado
de relações, historicamente constituído e permanentemente atualizado
em contextos e processos sociais específicos, sempre movidos por disputas por posições e capitais materiais e simbólicos” (ARAUJO, CARDOSO e MURTINHO, 2009, p. 107).
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municação. As correntes hegemônicas “atuam sempre pela manutenção
do status quo, têm operado no sentido de preservar uma forma de pensar e praticar a comunicação na saúde, que confere à mesma um caráter
instrumental” (ARAUJO, 2013, p. 5).
De igual modo, ocorre com a maioria das abordagens midiáticas
da saúde. Ambas bloqueiam espaços para interlocução das vozes silenciadas historicamente, a exemplo das vozes ciganas. Conforme Araujo
(2013, p. 6), não é que o campo da comunicação e saúde despreze a
informação. Pelo contrário, reconhece-a como um direito, atuando “na
dimensão prática”, mas, principalmente, na “dimensão política dessas
práticas”. Uma das ideias centrais nessa perspectiva é incluir, no cenário comunicacional da saúde, “estratégias de amplificação das vozes
tradicionalmente silenciadas em favor das vozes autorizadas da ciência
e do saber biomédico” (ARAUJO, 2013, p. 6).
A comunicação e saúde é um campo em constante disputa, com uma
diversidade de atores e lugares de fala institucionais, que propõem múltiplas agendas, muitas delas com interesses conflituosos. Entre esses
“agentes”, tradicionalmente, podemos pensar nas instituições de saúde
(com seus profissionais, gestores, assessores de comunicação e imprensa), na mídia (imprensa, audiovisual, virtual donos, profissionais, formadores de opinião etc.) e nos núcleos acadêmicos que atuam nesses
campos (ARAUJO, 2013).
Atualmente, com a perspectiva da reforma sanitária no Brasil, que
levou à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), somada ao avanço
tecnológico e à centralidade do campo da saúde na vida da população,
outros sujeitos, historicamente excluídos dessa produção e circulação,
começaram a questionar esses monopólios e a lutar pelo “direito de produzir e fazer circular uma fala qualificada sobre a saúde” (ARAUJO,
2013, p. 7). Além disso, com as redes sociais, a própria comunicação
comunitária e alternativa é reformulada e essas novas vozes começam a
disputar mais fortemente a produção dos seus próprios sentidos, numa
concorrência e luta simbólica “entre as forças centrífugas da sociedade,
que defendem a mudança, em favor de um cenário e uma prática mais
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redistributivos e democráticos, e as forças centrípetas, que operam em
favor da manutenção” (ARAUJO, 2013, p. 7).

Neste sentido, enquanto coletivo nos questionamos: por que o universo cigano está ausente dos discursos da saúde e dos discursos midiáticos? E por que, quando aparece, sempre é de forma estereotipada,
preconceituosa ou racista? Além disso: quais vozes circulam dentro do
universo cigano ou se manifestam acerca dele? Quais são amplificadas
e disseminadas, e quais são postas de lado, excluídas ou silenciadas? E
mais: quais temas são privilegiados e quais são esquecidos ou ocultados?
Evidentemente, não tínhamos e não temos respostas prontas para todas essas questões. Elas serviram como orientadoras para nossa atuação
como coletivo. Alinhando-nos à produção social dos sentidos na saúde,
adotamos tanto na nossa prática do coletivo Orgulho Romani, quanto
depois na ancoragem teórica para analisá-la, uma concepção da comunicação como “espaço de disputas pelos modos de construir os sentidos
da realidade, os sentidos do mundo, os sentidos da prática social”. Aplicamos uma lógica em que “a luta é uma dimensão da comunicação”
(ARAUJO, 2013, p. 7) e, assim, buscamos criar espaços alternativos
midiáticos e produzir conteúdos com foco nas vozes romanis.
Essa iniciativa acaba criando um espaço de diálogo com universidades e instituições públicas de pesquisa, promovendo uma abertura para
as vozes ciganas. A crise sanitária do coronavírus coloca-se como uma
situação pontual vivida pela sociedade, em que a saúde é motivadora de
debates, mas que, devido ao desconhecimento e à complexidade da rea-
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Podemos pensar que a principal luta hoje não seja mais tanto pela inclusão, como até bem pouco tempo e ainda registrado nos documentos da área. O principal desafio talvez
seja equalizar os alto-falantes das vozes. Ou seja, diminuir
a desigualdade das condições de produção e, sobretudo,
condições de circulação das idéias, posições, demandas,
reivindicações... (ARAUJO, 2013, p. 7).
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lidade, requer ainda mais a compreensão dos “contextos” mencionados
anteriormente. Como veremos a seguir, esse diálogo entre o coletivo
e as instituições foi fundamental para uma análise da produção social
dos sentidos e para a compreensão das dinâmicas sociais e políticas da
saúde (ARAUJO, 2013).
Relato de experiência - Coletivo Orgulho Romani

a importância dessas instituições na construção de uma comunicação
pública com equidade, preocupada com a garantia da cidadania, especialmente entre grupos mais desfavorecidos e invisibilizados ou estereotipados na grande mídia, ou ainda que sofrem racismo e discurso de
ódio desferido por alguns perfis e redes sociais anticiganos.
Faremos referência a práticas de comunicação que têm como público direto estudantes, professores e pesquisadores, mas que buscam
estabelecer um diálogo com a sociedade, para além dos muros dessas
instituições. São exemplos de divulgação científica, que buscam “despertar o interesse da opinião pública em geral pelos assuntos da ciência” (BRANDÃO, 2012, p. 3), especialmente as ciências sociais. Estas
têm sofrido com cortes orçamentários da atual “antipolítica educacional” aplicada pelo governo federal, que se configura por uma ideologia
negacionista e revisionista histórica, adotando características nazifascistas na condução do Estado brasileiro.
É interessante destacar que esse diálogo entre comunicação e ciência tem uma longa tradição no campo da saúde pública no Brasil, como
apontado anteriormente, com a construção de “estratégias de aproximação e informação para núcleos de populações necessitadas, em que o
uso pedagógico da comunicação foi determinante para a melhoria das
condições de vida” (BRANDÃO, 2012, p. 4). Nesse cenário intersec-
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Trazemos, neste tópico, a experiência do coletivo Orgulho Romani como fonte para matérias jornalísticas em diferentes formatos,
produzidas por instituições públicas de ensino e/ou pesquisa, relacionadas à pandemia da covid-19 e às populações ciganas. Ressaltamos
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cional entre comunicação e saúde, o primeiro exemplo que trazemos é
uma série de podcasts produzida pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs), denominada Cientistas Sociais
e Coronavírus. No dia 24 de abril de 2020, foi publicado o episódio
Ciganos em Quarentena2, com entrevistas de Aluízio de Azevedo, jornalista e um dos autores deste texto, e Aline Miklos, musicista, ambos
membros do coletivo Orgulho Romani.
A Associação Brasileira de Saúde Pública (Abrasco) publicou em
seu site, em 5 de maio de 2020, a reportagem A inacreditável invisibilidade que cobre os povos ciganos3, dentro do Especial Coronavírus
produzido pela Associação. Como em outros exemplos que detalharemos a seguir, a pandemia de covid-19 é usada como “gancho” para falar
sobre os povos ciganos, entrevistando, nessa reportagem, Aline Miklos
e Aluízio de Azevedo. A matéria abordou ainda a carta denúncia elaborada por iniciativa do coletivo Orgulho Romani sobre a situação das
comunidades ciganas no contexto da pandemia.
No início da pandemia, foi veiculada, em 15 de maio de 2020, a
reportagem produzida pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em formato de texto, para o site da instituição, e em versão
radiofônica no programa Outra Estação, da Rádio UFMG Educativa.
A matéria intitulada Indígenas, Quilombolas e Ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus4 contou com entrevista de Aluízio de Azevedo,
focada nos auxílios prometidos às comunidades ciganas durante a pandemia, além da história dos povos ciganos no Brasil e da pesquisa de
doutorado desenvolvida por ele.
O último exemplo de 2020 é referente à 20a Semana Universitária da Universidade de Brasília (UnB), que promoveu três mesas de
2 Disponível em: https://anchor.fm/cienciassociaisecorona/episodes/Cincias-Sociais-e-Coronavrus---Ciganos-em-quarentena-ed723o/a-a2146ol. Último acesso em
10/07/2021.
3 Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/a-inacreditavel-invisibilidade-que-cobre-os-povos-ciganos/47544/. Último acesso em
10/07/2021.
4 Disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/indigenas-quilombolas-e-ciganos-sao-mais-vulneraveis-ao-coronavirus. Último acesso em 10/07/2021.
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debates relacionadas aos povos ciganos, sendo uma delas dedicada ao
tema Vida Cigana em Tempos de Pandemia5, no dia 22 de setembro. É
importante ressaltar que, devido às restrições de isolamento social, as
universidades públicas passaram a usar cada vez mais as transmissões
online de suas atividades realizadas remotamente, o que, de certa forma, aproximou os debates realizados nesses espaços acadêmicos de um
público mais amplo e menos restrito ao ambiente universitário, contribuindo, assim, com a popularização da ciência.
Na referida mesa, participaram Aline Miklos e Aluízio de Azevedo,
que puderam abordar, entre outros assuntos, o papel de pesquisadores-ativistas, trazendo a questão do diálogo entre ciência e ativismo voltado para a garantia dos direitos de comunidades mais desfavorecidas.
Aline Miklos destacou também a falta de dados científicos sobre como
a pandemia afetou as comunidades ciganas no Brasil. Em seu ponto de
vista, a pandemia apenas aprofundou as desigualdades já existentes e
deixou mais visíveis os problemas enfrentados por esse grupo social.
Já na televisão, trazemos o exemplo da TV UFG, emissora pública
concedida à Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Goiás,
que dedicou uma das edições do programa de entrevistas Mundo UFG6
ao tema Povos Ciganos na Pandemia, no dia 3 de março de 2021, com
transmissão ao vivo nos canais de sinal aberto e fechado da emissora,
assim como em seu canal do YouTube. Apesar de o foco do programa
ser a pandemia, foi possível abordar também, em uma hora de duração,
um pouco da história da população cigana no Brasil, o racismo sofrido
por essa comunidade e sua representação nos meios de comunicação.
Além da participação de Aluízio de Azevedo e Gabriela Marques, jornalista e membro do coletivo Orgulho Romani, o programa contou com
a advogada e mestranda Sara Macêdo, cigana de Goiás.

5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8c1L20MIorU. Último acesso em
10/07/2021.
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9HN1l8g2JZQ. Último acesso em
10/07/2021.
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Finalmente, o exemplo mais recente foi produzido em 2021 pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no programa Conexão
UFRJ, da rádio da instituição. A jornalista da universidade, Patrícia da
Veiga, assinou uma série especial sobre os povos ciganos no mês de
maio, quando se celebra o Dia Nacional dos Povos Ciganos no Brasil. A
série teve quatro episódios, contando entre os/as entrevistados/as com
Aluízio de Azevedo e Gabriela Marques, que falaram sobre diferentes
aspectos do contexto histórico e social dessa população no país.
As consequências da covid-19 entre a população cigana foram
abordadas no segundo episódio7, no qual Aluízio de Azevedo ponderou sobre como as medidas de isolamento social afetaram as atividades
econômicas e, consequentemente, a renda de diversas famílias ciganas
que trabalham com comércio informal, leitura de mãos e de tarot, entre
outras práticas que requerem contato presencial. Além disso, o membro
do coletivo Orgulho Romani explicou a situação nos territórios ocupados pelas famílias itinerantes em seus momentos de pouso, como a falta
de água, luz e saneamento básico, dificultando as medidas de higiene
requeridas pelo contexto da pandemia. Por fim, a reportagem denunciou
também as expulsões de famílias itinerantes no sul do país, ainda no início da pandemia, acusadas pelas administrações locais de serem vetores
do vírus, e a exclusão das comunidades ciganas dos grupos prioritários
de vacinação.
Pelo fortalecimento da comunicação
A criação do Coletivo Orgulho Romani, fundado numa concepção
democrática da comunicação e participativa da saúde, com foco na luta
pela equidade na cidadania e justiça social, como pressupõem as correntes dialógicas do campo da comunicação e saúde, mostrou-se positiva por vários aspectos. A proposta de combate aos estereótipos e preconceitos, por meio de abordagens de autorrepresentação, por exemplo,
é um deles. Aprofundar a relação entre o universo cigano, o ativismo e a
7 Disponível em: https://www.spreaker.com/user/radioufrj/conexao-ufrj-boletim-produzido-pela-coor_23. Último acesso em 10/07/2021.
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ciência é outro. A criação de conteúdo de qualidade sobre esse universo
permitiu aprofundar as pautas e demandas ciganas no campo da saúde,
tanto quanto colaborou com novos imaginários sobre esses povos e etnias.
Como vimos, as instituições públicas de ensino e pesquisa foram
fundamentais na divulgação e debate sobre a situação da população cigana no Brasil durante o período da pandemia, tema ausente dos grandes
meios de comunicação ou abordado de forma preconceituosa e superficial. Destacamos, assim, a importância de fortalecer a comunicação e
os canais de difusão de informação das instituições referidas neste texto
e similares, cujo compromisso central é a garantia de fortalecimento da
cidadania, inclusive por meio da comunicação.
Não podemos deixar de mencionar que outras instituições públicas
e privadas, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), também promoveram desde o início
da pandemia debates relacionados aos povos ciganos, contando com a
participação dos membros do coletivo Orgulho Romani. Esses exemplos não foram incluídos neste texto porque suas temáticas não estavam
relacionadas diretamente à crise sanitária da covid-19. Mas ressaltamos
sua importância em amplificar as vozes de ciganos e ciganas e repercutir um pouco mais sobre a história, a cultura e a situação social e econômica dessas comunidades.
A experiência com o coletivo Orgulho Romani tem mostrado a importância da internet e, especialmente, das redes sociais na construção
de outras narrativas, na divulgação de trabalhos científicos e na construção de redes de diálogo, fortalecendo não só o ativismo cigano, mas
também as instituições públicas de ensino e pesquisa, já que possibilitam uma aproximação com a sociedade civil. Como pesquisadores, estudamos o processo comunicacional e somos parte desse circuito/mercado simbólico, tanto produzindo conhecimento dialógico e inovador
sobre o universo cigano, quanto multiplicando-o. Daí a nossa intenção
em abordar outras dimensões contextuais e relações sociais desse universo, que extrapolam as políticas públicas e serviços de saúde, tanto
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quanto as representações midiáticas ou imaginárias do universo gadjon
(não-cigano).
Finalmente, é importante dizer que essas iniciativas contribuem com
o combate à desinformação no que se refere aos povos ciganos, desconhecimento causado especialmente pela invisibilização desses grupos
sociais nos meios de comunicação, realidade que não se restringe ao
Brasil (GONÇALVES, 2019). Além disso, as matérias aqui abordadas
nos mostram a importância de se construir uma comunicação que consiga abordar a complexidade do assunto tratado, contextualizando aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais de modo a compreender
questões pontuais e específicas como é a pandemia do coronavírus.
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Entre jornalistas e cientistas: o trabalho da
Rede CoVida na disseminação
científica sobre a pandemia

Adalton dos Anjos Fonseca
Luciellen Lima
Raquel Saraiva
Raíza Tourinho dos Reis Silva Lima

Com a chegada do SARS-CoV-2 no Brasil, o contexto de disseminação de incertezas e informações falsas apontava para a necessidade de uma reação qualificada e organizada. Nesse cenário, em março
de 2020, por iniciativa da equipe do Centro de Integração de Dados e
Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia) e da Universidade
Federal da Bahia (Ufba), pesquisadores e profissionais de comunicação
criaram a Rede CoVida - Ciência, Informação e Solidariedade. Esse
grupo uniu-se para produzir e divulgar informações confiáveis a partir
do monitoramento, análise e predição de dados, síntese das evidências
científicas disponíveis, além dos saberes reunidos por cientistas de diversos campos.
Chegando a ser composta por mais de 250 voluntários, entre comunicadores e pesquisadores, a Rede tem como missão a disseminação de
informações confiáveis sobre os diversos aspectos gerados pela pandemia, a partir, principalmente, da produção acadêmica realizada e/ou
sintetizada pelo seu corpo científico. Em mais de um ano de atuação,
foram acumulados capital social e expertise na realização de diversas
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ações e produtos de comunicação. Essa atuação permitiu que a Rede
CoVida se tornasse referência no tema para a sociedade em geral, gestores e pesquisadores, além de jornalistas.
A equipe de comunicação da Rede CoVida chegou a contar com 30
voluntários ativos para alimentar o site (www.redecovida.org), publicando e divulgando notas técnicas, documentos científicos e informes
sobre a iniciativa, além de produzir matérias, desenvolver produtos de
divulgação científica e organizar webinários. A equipe foi formada, inicialmente, pelos componentes da comunicação do Cidacs, pesquisadores e estudantes do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line (GJOL)
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom/Ufba) e de alguns profissionais convidados.
O primeiro produto da iniciativa, um dashboard de visualização de
dados da pandemia, chamado Painel Coronavírus, foi ao ar ainda em
março de 2020, visando monitorar a situação dos casos no Brasil e disponibilizar os resultados das análises e predições da equipe de modelagem matemática (projeções sobre o número de infectados, óbitos e tendências da pandemia). A ferramenta é utilizada pelo público em geral e
por jornalistas como fonte de informação sobre dados da pandemia no
Brasil e, em especial, na Bahia e em Salvador. A divulgação do conhecimento gerado e publicado em artigos científicos também é feita nas
mídias sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e Whatsapp, através de
produtos como vídeos, áudios e cards produzidos pela comunicação. A
organização da equipe, que chegou a contar com reuniões de até duas
horas diárias nos primeiros meses da pandemia, e as estratégias traçadas variaram ao longo dos meses, conforme os momentos da pandemia
e as habilidades e disponibilidade de participação dos voluntários.
Em todo o período, a práxis de disseminação científica realizada
no âmbito da Rede CoVida foi pautada para contemplar a pluralidade
de vozes e os modos de pensar e de praticar a comunicação e a saúde,
considerando que o acesso à informação e comunicação de qualidade é
defendido como um determinante social indissociável ao direito à saúde, como apregoado por Araújo e Cardoso (2007). De acordo com as
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A construção do relacionamento com a imprensa
O processo de relacionamento da Rede CoVida com a imprensa foi
bastante dinâmico e acompanhou o próprio movimento da situação da
pandemia no Brasil e no mundo. Em um primeiro momento, a iniciativa
se apresentou para a esfera pública por meio dos resultados das sínteses
de trabalhos científicos e do painel de monitoramento da pandemia no
Brasil, produzidos pelos grupos de visualização de dados e de modelagem matemática. Diante da importância da comunicação rápida, foi
criada uma lista de transmissão pelo Whatsapp por onde eram enviados
os releases e sugestões de pautas. A lista começou com 47 jornalistas
atuantes em veículos de comunicação de diferentes portes e mais do
que dobrou nos primeiros meses da pandemia, chegando ao total de 105
contatos e nove releases enviados entre 27 de março de 22 de junho de
2020.
Pensando na disseminação científica voltada para profissionais de
mídia e gestores, os pesquisadores em parceria com os comunicadores
produziram, em cinco meses, oito edições do Boletim CoVida, no qual
havia a identificação dos achados mais relevantes em cada aspecto tocado pela pandemia, aprofundados em notas técnicas e relatórios de
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autoras, a circulação do conhecimento através da divulgação científica
sobre saúde é uma das ações que possibilita a participação social na
elaboração, execução e avaliação de políticas de saúde, sendo um fator
relevante para assegurar a saúde pública das populações.
Assim, este capítulo visa fazer um relato sobre a atuação da comunicação da Rede CoVida na disseminação de informações científicas,
com foco nas ações direcionadas para a imprensa, buscando contrapor
a desinformação e fortalecer a ciência na sociedade. No intuito de qualificar a cobertura da pandemia de covid-19, munindo a imprensa de
informações confiáveis e recursos diversos, a equipe de comunicação
realizou ações estratégicas e criou produtos específicos para jornalistas,
que serão detalhados a seguir.
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sínteses de evidências científicas, bem como o monitoramento de casos
e acompanhamento das tendências. Para divulgar o Boletim, eram enviados releases pela lista de transmissão, solicitado o apoio na divulgação entre as instituições parceiras e realizado um webinário rápido de
apresentação da edição, com cerca de uma hora. A ideia inicial desses
webinários era otimizar os atendimentos à imprensa, com a presença de
pesquisadores de diversas especializações respondendo às dúvidas de
vários jornalistas simultaneamente, como em uma entrevista coletiva.
No entanto, apesar de alterarmos algumas vezes dia e horário de realização, nunca conseguimos reunir os repórteres nessas sessões.
O atendimento à imprensa era feito, sobretudo, por uma jornalista
ligada ao Cidacs e, posteriormente, outro jornalista adicionado à equipe. Mas vale destacar que contamos com o apoio da Coordenação de
Comunicação Social da Fiocruz na circulação de alguns dos materiais
produzidos pelo grupo para jornalistas de todo o Brasil. Além disso,
parcerias foram articuladas com os assessores de imprensa da Ufba e
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) para promoção
de conteúdos estratégicos, como os boletins, webinários e artigos. A
dinamicidade do trabalho e alta demanda dificultaram a construção de
um registro organizado dos atendimentos realizados. Em uma contabilização estimada a partir das inscrições e notícias incluídas no buscador
Google, foi possível identificar mais de 700 matérias jornalísticas que
citam a Rede CoVida, veiculadas em diversos meios nacionais e internacionais, entre março de 2020 e julho de 2021.
Logo após os primeiros envios de releases, os próprios jornalistas
passaram a buscar a equipe de comunicação da Rede CoVida para solicitar fontes especializadas para as reportagens sobre a pandemia. Nos
primeiros meses, cerca de 25 pedidos chegaram a ser recebidos em uma
semana. A alta demanda orgânica e a capacidade limitada de atendimento da equipe suprimiram o envio de releases e a atuação ativa por
parte da assessoria da Rede. Os pedidos envolvendo o tema da covid-19
e suas consequências foram marcados pela diversidade e, ao mesmo
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tempo, por algumas “ondas” de assuntos recorrentes ao longo de determinados intervalos de tempo.
No princípio, a maior parte dos pedidos tinha como objetivo entender o que é a covid-19, como as pessoas devem se proteger (uso de
máscaras, distanciamento social e higienização) e o monitoramento de
casos. Em um segundo momento, vieram os pedidos envolvendo crescimento do número de casos observados na segunda metade do ano de
2020. No final do ano, a vacinação, novas cepas e a possibilidade de
uma nova onda de casos foram os temas mais recorrentes. No primeiro
trimestre de 2021, foi a vez da segunda onda. Contudo, outros assuntos
têm sido constantes durante este período de crise sanitária, como os
medicamentos, estratégias de organização das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o universo das máscaras, entre outros.
Pesquisadores e imprensa: desafios e tensões
Apesar do grande número de pesquisadores que se juntaram a Rede
CoVida, a própria dinâmica de trabalho voluntário, acrescido a multiplicidade de experiências científicas (de pesquisadores de computação,
estatística, demografia, física, matemática, até as mais diversas áreas
da saúde, como imunologia, epidemiologia e infectologia), dificultaram que tivéssemos mais do que dois ou três pesquisadores disponíveis
para cada assunto. Além disso, muitos desses profissionais não tinham
experiência anterior em atendimento à imprensa, especialmente os de
área como modelagem matemática, pouco abordadas pela mídia até então. Estes cientistas precisavam do apoio da equipe de comunicação em
tempo real para aprender a lidar com as dinâmicas jornalísticas. Outros
pesquisadores, seja por apresentarem uma personalidade tímida ou por
indisposição com a mídia, acabaram optando por evitar atender à imprensa.
É importante ressaltar ainda que, mesmo diante desse contexto de
emergência sanitária, permanece uma visão negativa entre alguns pesquisadores daqueles colegas que se expõem na mídia. Os argumentos
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vão desde achar que a visibilidade constante provocada pela pandemia
é excessiva, ou que é produto da vaidade dos entrevistados, ou ainda por
acreditar que pesquisadores devem ater-se a comentar somente as pesquisas que conduzem. Podemos destacar também que há uma ausência
de incentivos na esfera acadêmica para os pesquisadores brasileiros falarem com a mídia. Além da disseminação da pesquisa extra-pares não
ser estimulada durante a formação acadêmica, os sistemas de avaliação
de desempenho de docentes em universidades públicas e de programas
de pós-graduação no Brasil, que definem as notas dos programas e o
volume da verba destinada para bolsas, não incluem entre seus indicadores ações de divulgação científica, como entrevistas para a imprensa.
Historicamente, a relação entre jornalistas e pesquisadores é caracterizada por uma atmosfera de tensão provocada pelas distintas temporalidades de cada campo (COLSON, 2011). Esse espírito também se
refletiu nas experiências de construção de relacionamento de pesquisadores da Rede CoVida com profissionais da imprensa. A tarefa do grupo de comunicação, portanto, era conciliar duas culturas profissionais
divergentes, evidenciando que estas beneficiam-se mutuamente, como
afirma Peters (1995).
De um lado, tínhamos jornalistas ávidos por informação para cumprir um dos requisitos basilares da atividade, a atualidade (GROTH,
2011). Por outro lado, pesquisadores – que, geralmente, acumulam atividades de ensino e administrativas quando vinculados às universidades públicas brasileiras – reclamavam da dinâmica veloz do trabalho
jornalístico e do tempo que precisavam para pesquisar sobre os temas
abordados em cada uma das entrevistas. Com frequência, as solicitações de entrevistas tinham curto prazo para atendimento e nem sempre
era possível alinhar as agendas. Ou ainda era recorrente a impossibilidade de os pesquisadores atenderem a grande quantidade de solicitações de entrevistas originadas por um determinado caso (nova variante,
aumento dos casos após datas comemorativas e feriados ou os avanços
no desenvolvimento de uma vacina, por exemplo).
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Outra característica que ilustra essas divergências está na dinâmica
do texto jornalístico, que demanda concisão e simplificação dos termos
e conceitos arduamente construídos pelos pesquisadores. Não era incomum críticas à superficialidade da cobertura, às falhas e imprecisões
sobre alguma explicação dada pelos pesquisadores ou queixas de jornalistas sobre a dificuldade de investigadores de dialogar com o público
não acadêmico por meio das entrevistas.
É necessário apontar ainda outros elementos que tornaram as tensões e os desencontros que foram historicamente construídos na relação
entre jornalistas e cientistas ainda mais evidentes nesse período. Estávamos isolados em uma pandemia que afetara a vida de todos em diferentes aspectos, com urgência em comunicar para a sociedade os achados
científicos mais relevantes, investigados e publicados em intervalo de
tempo bastante curto para os padrões científicos. E isso em um contexto
em que o campo jornalístico vivenciava uma crise de confiança e precarização profissional, cujos repórteres estavam pouco preparados para o
desafio de assegurar uma cobertura qualificada.
Como mediadores dessa comunicação entre pesquisadores e jornalistas, percebemos tratar-se de dois grupos estereotipados e com convenções e normas bem diferentes. Adicionalmente, não há um entendimento mais amplo de ambas as categorias profissionais sobre as rotinas,
as expectativas em torno das atividades, as pressões e as fragilidades.
Ao longo das nossas interlocuções com profissionais de cada grupo,
procurávamos sempre acrescentar algum desses aspectos para sensibilizá-los e tornar essa relação mais harmoniosa.
Notamos que a necessidade premente de informar corretamente à
população sobre a pandemia, a fim de estimular adesão a comportamentos coletivos como o distanciamento social, foi um fator relevante para que tanto pesquisadores quanto jornalistas compreendessem a
importância da disseminação científica na mídia e se esforçassem para
superar essas tensões em prol do bem comum. Em entrevista ao jornal
Correio* (BA), no dia 25 de julho de 2021, a médica infectologista e
pesquisadora da Fiocruz Bahia, Fernanda Grassi, uma das voluntárias
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da Rede CoVida, menciona que, mesmo com a demanda extra de trabalho no período da pandemia, passou a dar entrevistas quase diárias na
imprensa. “Então, mesmo cansada, eu faço divulgação porque a vida
das pessoas importa”, sentencia (CORDEIRO, 2021).
Ações e produtos para a qualificação da cobertura
jornalística

produtos para jornalistas e promoveu ações visando à qualificação da
cobertura. Nos tópicos a seguir, detalhamos esses produtos e ações.
Orientações e Glossário

O material intitulado Como cobrir a pandemia da Covid-19 no Brasil? Orientações e Glossário para jornalistas1 foi elaborado e disponibilizado nos primeiros meses da pandemia no Brasil. A publicação foi
pensada a partir da transformação da rotina das práticas jornalísticas
causada pela pandemia. Novos procedimentos passaram a fazer parte
do trabalho imergido em um cenário de forte desinformação, incertezas
e medo do contágio.
O material foi dividido em duas partes. A primeira é formada por
orientações baseadas nas respostas para as seguintes perguntas: como
cobrir a pandemia tendo ao mesmo tempo que informar com qualidade, lidar com política, economia, saúde e ciência dentro de um mesmo
contexto?” e “como dar conta da diversidade e das especificidades brasileiras, traduzir gráficos e projeções elaborados a partir de modelos
matemáticos com os quais o jornalismo tem pouca familiaridade e ainda cumprir uma série de regras para evitar o contágio da doença?
1 Disponível em: https://redecovida.org/main-site-covida/wp-content/uploads/2020/05/GLOSSARIO-11MAIO2020.pdf. Acesso em: 18 ago 2021.
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Além do trabalho de assessoria de imprensa propriamente dito, a
equipe de comunicação da Rede CoVida, reconhecendo a complexidade da tarefa de cobrir uma pandemia em andamento e a importância da
disseminação de informações baseadas na ciência, criou uma série de
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Para elaborar este material foi feito um levantamento, em fontes
nacionais e internacionais, das principais diretrizes para jornalistas para
a cobertura da pandemia de covid-19, adequando e criando orientações
específicas para o contexto brasileiro. O material é composto por indicações sobre o que jornalistas devem evitar, quando devem ter cautela,
quais os cuidados com a comparação de números sobre a pandemia,
entre outras indicações.
A segunda parte é um glossário, que inclui não apenas termos específicos da medicina, mas também da epidemiologia, matemática e administração pública. Foram reunidos 75 termos utilizados frequentemente
em referência a diversos aspectos que envolvem o novo coronavírus. O
trabalho foi feito em colaboração com pesquisadores de áreas da saúde,
todos da Rede CoVida. A intenção foi apresentar definições claras, simples e objetivas desses termos não apenas para jornalistas, mas também
gestores públicos e indivíduos da sociedade em geral. Após a disponibilização da publicação em formato PDF, a equipe de comunicação
da Rede CoVida continuou atualizando uma versão online do glossário
disponibilizado no site2.
Media Training

O contexto formado pela pandemia forçou os entrevistados a utilizarem os seus equipamentos pessoais, como computadores e smartphones, para concederem entrevista para jornalistas. Porém, na Rede
CoVida, poucos eram os pesquisadores acostumados a conceder entrevistas e familiarizados com as ferramentas de vídeo e áudio desses
equipamentos. Assim, foi elaborado um media training, com o objetivo
de ajudar no processo de produção de conteúdos, em formatos não-científicos, envolvendo os pesquisadores que fazem parte da Rede. Um
media training é um material didático para preparar tecnicamente pessoas para concederem entrevistas e lidarem com a mídia (DUARTE;
FARIA, 2016). Objetiva ainda reduzir dúvidas, otimizar os processos e
2 Disponível em: https://redecovida.org/glossario/. Acesso em: 18 ago 2021.
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minimizar conflitos de relacionamento entre pesquisadores, assessoria
e imprensa.
O media training da Rede CoVida é composto por sete documentos,
de circulação interna, que funcionam como guias de orientação com os
seguintes títulos: entrevista ao vivo em rádio, entrevista ao vivo na TV,
entrevista gravada em áudio, entrevista gravada em vídeo, entrevista
para site ou meio impresso, gravação de áudio e gravação de vídeo.
Quando surge uma demanda para um pesquisador, é enviado apenas o
guia correspondente às especificidades do atendimento. Isso otimiza o
treinamento do pesquisador, que, aos poucos, vai acessando informações sobre como lidar com a mídia a partir de cada demanda.
Além de explicações sobre como funciona a rotina dos jornalistas e
qual a melhor maneira de lidar com eles, o material considera a situação de distanciamento social, na qual, na maioria das vezes, o próprio
pesquisador faz ou viabiliza uma gravação à distância, na própria casa,
com os equipamentos que dispõe. Portanto, foram incluídas orientações
sobre enquadramento de vídeo, iluminação, como gravar com o celular,
cenário, postura, aparência (roupa, acessórios, cabelo e maquiagem),
tom de voz, linguagem e mais algumas informações técnicas.
Webinários

Pensando em reunir jornalistas para passar orientações e ouvir as
principais dúvidas e questionamentos da imprensa, a equipe de comunicação organizou dois webinários (seminários virtuais) específicos
para esse público: Jornalismo e mídias sociais em tempos de covid-19
e Como cobrir a pandemia da covid-19 no Brasil?. As discussões giraram em torno de como interpretar e usar adequadamente os dados na
cobertura da pandemia, como utilizar termos técnicos de forma correta,
os desafios da rotina jornalística nesse período e os direcionamentos
mais apropriados das informações científicas. Esses webinários foram
importantes ferramentas de diálogo e integração entre pesquisadores da
Rede CoVida e jornalistas.
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Além desses eventos virtuais específicos, os jornalistas têm acesso
a todos os outros webinários realizados regularmente pela Rede CoVida, uma oportunidade de expandir o conhecimento sobre diferentes
aspectos sobre a pandemia, tirar dúvidas sobre diversos assuntos e ter
subsídios para a criação de novas pautas. Em 2020, foram realizados 41
webinários, sendo nove em parceria com o Ciência na rua3 e a Agência
Bori4. Já em 2021, até julho, foram organizados outros nove. Todos os
webinários da Rede CoVida foram realizados pelo Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Cidacs, onde continuam disponíveis para o público.

“Saiba como melhorar a cobertura da pandemia. Assine a nossa
news”. Essa é a mensagem escrita no material de divulgação no site da
Rede CoVida para divulgar a newsletter Ferramentas covid-19, cuja
primeira edição foi em 27 de abril de 2020. O intuito era ser um instrumento de qualificação da cobertura da pandemia. Foi criada e executada
pelo jornalista em Ciência e Saúde e pesquisador em Saúde Pública
(ENSP/Fiocruz), Cláudio Cordovil, ligado à equipe de Comunicação
da Rede CoVida. Ele buscava e selecionava as informações mais interessantes sobre a pandemia, consultando dezenas de fontes científicas e
jornalísticas, especialmente internacionais, visando pautar a imprensa e
prever tendências noticiosas sobre a pandemia.
Destinado principalmente para jornalistas, o material chegava semanalmente por e-mail. Profissionais de saúde, pesquisadores, professores e o público em geral também fizeram parte do grupo de assinantes. O conteúdo da newsletter buscava apresentar um panorama de um
ou dois temas que mais se destacaram na semana, trazendo curiosidades
3 Projeto de jornalismo científico voltado à expansão da cultura científica para jovens
de até 25 anos. Site: https://ciencianarua.net/
4 Projeto que realiza a intermediação entre jornalistas e cientistas, a fim de apoiar a
cobertura da imprensa de todo o país à luz de evidências científicas. Site: https://abori.com.br/
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e reflexões relevantes, pautadas no conhecimento científico. O acesso
ao material, que tinha um tempo estimado de leitura de menos de dez
minutos, dava aos jornalistas condições de criar sugestões de pauta, visualizar ganchos com fatos locais e ter insights para materiais especiais.
A cada edição, os jornalistas também encontravam uma série de links de
fontes confiáveis para se aprofundar nos assuntos.
O estilo textual imprimia uma linguagem coloquial com humor e,
às vezes, ironia, utilizando figurinhas e expressões populares típicas
de mensagens e conversas informais. Os textos eram intercalados com
imagens estáticas ou em movimento, para tornar mais leve o momento
da leitura. Em muitos momentos, o autor transparecia o estado emocional dele e compartilhava angústias vividas, como se fizesse desabafos.
Ao longo das 19 edições disponibilizadas, a newsletter abordou assuntos como vacinas, máscaras, contágio, incertezas, desinformação, questões de raça, cloroquina e tratamento precoce. Também servia como
meio de divulgação de outros materiais produzidos pela Rede CoVida,
disponibilizando links e algumas vezes descrevendo os produtos.
O projeto durou cinco meses e chegou a ter 228 assinantes, com
uma taxa de abertura que variou entre 36% (edição 11) e 68% (edição 3). Após passar um tempo tendo periodicidade quinzenal, no dia
primeiro de outubro de 2020, chegou aos e-mails dos assinantes uma
despedida do autor, lamentando ter que suspender o projeto por tempo
indeterminado para dedicar-se a questões familiares e profissionais. Infelizmente, a Rede CoVida não conseguiu novos integrantes que pudessem dar continuidade à iniciativa.
Peças em áudio para rádios comunitárias e comunicadores
instantâneos

Esforços iniciais para a divulgação de materiais em áudio para rádios comunitárias também foram empreendidos. O objetivo era potencializar a circulação de matérias com conteúdos confiáveis sobre a pandemia para localidades remotas do país e contribuir para combater a
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desinformação por meio da comunicação comunitária. Com o apoio da
Agência Radioweb5, uma agência brasileira de notícias em áudio com
mais de 2,2 mil emissoras comerciais, comunitárias e educativas afiliadas, foi possível circular, gratuitamente e por meio de um acordo de
colaboração, duas edições do boletim da Rede CoVida para 135 rádios
brasileiras – 52 rádios comerciais, 79 comunitárias e quatro educativas.
Foram 130 municípios brasileiros impactados em todas as regiões do
país e mais de 15 milhões de habitantes.
Além disso, foram distribuídos seis áudiozap por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp. A principal forma de distribuição desse
material deu pelo grupo ZapCoVida, que, duas vezes por semana, traz
informações sobre a pandemia publicadas na imprensa e todas as peças
de disseminação científica produzidas pela Rede CoVida. Os cerca de
200 integrantes do grupo, que não permite interações, fazem a inscrição
de modo autônomo por meio de QR Code no site da iniciativa.
Unindo ciência, informação e solidariedade
Diante de uma pandemia que afetou diretamente o cotidiano de todo
o planeta e em meio à situação de precarização da profissão, o jornalismo ficou com a missão de apresentar leituras de uma realidade complexa e incerta, tendo, como fontes principais, os governos, os profissionais de saúde e os cientistas. Nesse contexto de emergência, a Rede
CoVida surgiu com a missão de identificar e disseminar informações
confiáveis, construindo, assim um relacionamento com profissionais da
mídia, essenciais para a disseminação de evidências científicas para a
população em geral.
Por ter surgido enquanto reação, e não como um projeto, a Rede
CoVida foi se modificando e adaptando suas estratégias de disseminação científica de acordo com a disponibilidade e expertise dos membros
que a compuseram em suas diferentes fases, bem como aos momentos
variados e necessários à pandemia. A única constante ao longo desse
5 Disponível em: https://www.website.agenciaradioweb.com.br/. Acesso em 18 ago
2021.
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um ano e seis meses de atuação foi o relacionamento com a mídia, que
mantém uma demanda orgânica regular, especialmente em relação à
imprensa local.
A experiência relatada neste capítulo foi realizada buscando vencer
diversos tensionamentos, tais como: ausência de financiamento, falta
de tempo e possibilidade dos voluntários para uma maior dedicação à
iniciativa, construção e gestão de uma equipe voluntária, em que muitos dos membros não se conheciam previamente e nem chegaram a se
ver presencialmente, além dos problemas intrínsecos à relação entre
jornalistas e cientistas. Diante dos diversos desafios enfrentados, o que
sempre sustentou a Rede CoVida funcionando foi o ideal por trás do
tripé “ciência, informação e solidariedade”. Assim, ao observar todo
o percurso, é possível perceber o quanto foi produzido e construído,
mesmo diante de um cenário no qual a doença, as incertezas e o medo
circulam ao nosso redor, com impacto direto em nossos cotidianos.
Este relato é o registro de um trabalho de comunicação que se propõe a perdurar na medida em que encontrar formas de financiamento e
sustentabilidade. É plenamente capaz de se adaptar e reinventar, a partir
de novos contextos relacionados ao campo da comunicação e saúde.
As ações e estratégias também podem ser replicadas por outros grupos
com o mesmo intuito, tendo em vista os benefícios sociais. A experiência mostrou o quanto a sociedade carece de iniciativas que apostem na
disseminação e fortalecimento da ciência, num contraponto à desinformação.
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Estratégias, ações e desafios da comunicação
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Desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2020, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Universidade de Brasília (UnB) tem atuado em estratégias e ações que fortaleçam a comunicação pública e a divulgação científica. A partir da
concepção de comunicação pública como aquela realizada com foco no
interesse público (DUARTE, 2012), o setor buscou oferecer fontes de
informação seguras à imprensa; dar visibilidade a informações com embasamento científico sobre a covid-19 e publicizar os esforços acadêmicos e administrativos da universidade para contornar a crise sanitária,
dando destaque às realizações de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Aliado a essas diretrizes, está o combate à desinformação, em tempos
de crescente propagação de notícias falsas pela internet.
A Secretaria de Comunicação da UnB é responsável por parte da
comunicação institucional realizada na universidade. A instituição possui, ainda, tevê universitária (UnBTV), assessoria de comunicação ligada ao Gabinete da Reitoria1 e assessorias de comunicação próprias em
1

A Ascom da Reitoria foi criada pelo ato número 590/2020, em 17 de maio de 2020.
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algumas faculdades. Os dados analisados neste relato de experiência
referem-se ao primeiro ano de pandemia (de março de 2020 a março de
2021) e dizem respeito às áreas de produção de conteúdo, redes sociais
e assessoria de imprensa da Secom2. Os tópicos, a seguir, abordam estratégias e números relevantes das ações realizadas em cada uma dessas
áreas.
Em síntese, percebe-se em comum os seguintes desafios: a) adaptação das rotinas produtivas ao home office, com utilização de equipamentos pessoais; b) limitação de recursos humanos, levando à reorganização das equipes internas em função do aumento das demandas
de trabalho; e c) falta de uma política de comunicação3 que pudesse
nortear a comunicação institucional e científica em momentos de crise.
Por outro lado, a participação de servidores da Secom em comitês e
núcleos, constituídos em decorrência da pandemia, possibilitou o planejamento coordenado de ações de comunicação. Um dos resultados
dessa integração é a campanha A UnB quem faz é a gente, que passou a
direcionar algumas das frentes de produção da Secom4. Lançada em novembro de 2020, a estratégia busca reconhecer e incentivar a atuação da
comunidade universitária diante dos desafios impostos pela pandemia à
vida acadêmica. Objetiva, ademais, informar sobre iniciativas voltadas
à temática e sobre mudanças nas rotinas da universidade.
Dever de informar, transparência e interesse público
Diante da necessidade de informar a comunidade acadêmica da
UnB, bem como a sociedade em geral, sobre a covid-19 e seus impactos sanitários, econômicos e sociais, as atividades do setor de produ2 A Secom/UnB também é composta pelos setores de design, relações institucionais,
fotografia e audiovisual e administrativo.
3 Apesar dos inúmeros esforços da equipe, a Secom ainda não possui um documento
que sintetize as políticas de comunicação da instituição.
4 A campanha é estruturada em quatro eixos, sob os quais se debruçam as divulgações relacionadas a iniciativas acadêmicas e administrativas: Apoio Físico e Psicológico;
Apoio Acadêmico e Administrativo; Prevenção e Protocolos de Segurança; e Ensino, Pesquisa e Extensão contra a Covid-19.
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ção de conteúdo foram redirecionadas à cobertura da pandemia. Em
um primeiro momento, manteve-se, em segundo plano, a divulgação
da produção acadêmica sobre outras temáticas. Paralelamente, a equipe
equacionava os desafios de adequar as rotinas profissionais ao formato remoto. Nesse período, o processo de apuração e escrita dos textos
jornalísticos, além da atualização dos principais canais de comunicação
institucionais, ocorreu, exclusivamente, de forma remota, com apoio
de plataformas de videoconferência, aplicativo de mensagens e e-mail,
por meio da utilização de recursos pessoais (computadores, internet e
celulares). As reuniões de pauta semanais também passaram a ocorrer
de forma virtual.
De março de 2020 a março de 2021, foram publicadas 361 matérias5
relacionadas à covid-19 nas páginas UnB Notícias (noticias.unb.br ) e
UnB Ciência (unbciencia.unb.br). Os conteúdos foram replicados no
portal da UnB (unb.br). Com a suspensão do calendário acadêmico em
março de 2020, a produção de conteúdo passou a atuar para dar ciência
à comunidade acadêmica sobre os atos administrativos e seus impactos
nos serviços da instituição. A equipe buscou promover a transparência
e facilitar o acesso a informações sobre o assunto. Foram veiculadas 20
matérias e um FAQ6 no UnB Notícias, com destaque na página principal do portal da universidade, entre março e maio de 2020. Os conteúdos respondiam a dúvidas sobre atividades de ensino, continuidade de
projetos, ações emergenciais para apoio a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, processos seletivos para ingresso na graduação e
sobre o funcionamento de estruturas administrativas e de serviços.
Apenas em março de 2020, houve mais de 266 mil acessos a matérias publicadas nos sites institucionais sobre a pandemia – maior índice no período analisado. As notícias mais acessadas traziam informações sobre a suspensão das atividades presenciais. No início de julho
5 Levantamento extraído de relatório mensal, com balanço da produção da Secretaria
de Comunicação, elaborado pelas diferentes áreas do setor.
6 O conteúdo está disponível em https://unb.br/institucional/faq. Acesso em 23 jul.
2021.
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de 2020, após decisão de retomada do calendário acadêmico em modo
remoto, foi publicada, nas páginas institucionais, uma série de matérias
sobre iniciativas de preparação da comunidade acadêmica para a nova
realidade de ensino, a fim de sanar dúvidas não só em relação ao funcionamento das aulas online, mas também sobre a inclusão digital de
estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.
A produção de conteúdo dedicou-se, ainda, a informar a sociedade,
nos canais que administra, sobre a covid-19 e as medidas de prevenção
à doença, dando visibilidade às recomendações do Comitê Gestor do
Plano de Contingência da Covid-19 (Coes) da UnB. Além de auxiliar a
instruir a população com informações de qualidade durante o período
em que havia pouca informação sobre o coronavírus, os conteúdos visavam combater fake news e valorizar o conhecimento científico gerado
na universidade.
Dos acessos a notícias relacionadas à covid-19, pelos sites institucionais, no período analisado, 35% (ou 291.482) concentraram-se naquelas sobre as fases de transmissão da doença e as mudanças no cotidiano acadêmico, sobretudo relativas ao calendário da universidade e às
alterações nos processos seletivos de ingresso na graduação.
Também se tornou prioridade a divulgação de ações institucionais
e acadêmicas para colaboração com as autoridades públicas no enfrentamento à pandemia e da produção científica voltada à temática. Para
subsidiar a construção das pautas, foi realizado o levantamento de projetos acadêmicos com foco na covid-19 elencados em um portfólio institucional disponibilizado no repositório digital Covid-19 UnB em ação
(repositoriocovid.unb.br). A plataforma detalha as diferentes frentes de
atuação e o conhecimento gerado na Universidade de Brasília para lidar
com a emergência em saúde pública, como produtos, projetos e medidas institucionais.
Diante das limitações de pessoal para absorção da crescente demanda noticiosa, a administração superior da UnB contratou empresa terceirizada para reforçar a produção jornalística relacionada à covid-19.
A produção de conteúdo passou a contar com equipe de repórteres ex-
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clusiva para o assunto e elevou o quantitativo de matérias produzidas
e publicadas nos sites de comunicação institucionais. Se comparados
março de 2020 a junho e julho do mesmo ano, o aumento nas publicações sobre o tema foi de 40,9%; já sobre assuntos em geral foi de
54,25%. Os principais temas abordados foram: estudos relacionados
aos efeitos e ao tratamento da doença, ao monitoramento de casos e ao
sequenciamento genético do coronavírus; pesquisas sobre o desenvolvimento de tecnologias e de produtos que reforcem medidas não farmacológicas contra a epidemia; projetos de apoio social, entre outros.
Para facilitar o acesso a informações sobre essas iniciativas, a homepage do portal da UnB passou a dispor de um destaque fixo que direciona ao repositório Covid-19 UnB em ação. Botões fixos também foram
incorporados ao site para dar visibilidade aos principais documentos
institucionais com orientações sobre as fases da pandemia e os cuidados
com a saúde, além de um fundo para doações criado pela universidade
para arrecadar recursos aos projetos de combate à covid-19.
Com periodicidade quadrimestral, a revista Darcy, publicação de
jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, teve sua
produção impactada em função da necessidade de priorização dos conteúdos noticiosos mais ágeis de divulgação nos sites gerenciados pela
Secom. Com isso, a quantidade de edições lançadas em 2020 foi reduzida de três para duas (uma especial e a de número 24), ambas em
formato exclusivamente digital, já que não seria possível organizar uma
logística de distribuição da revista impressa em meio à pandemia. A
edição 24 deu destaque a reflexões sobre o cenário pandêmico, com
análises de especialistas sobre as causas, os erros e os desafios das políticas públicas no enfrentamento à situação sanitária; a crise econômica
e os impactos ambientais; além de um panorama sobre as ações da UnB
no período.
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A Universidade de Brasília mantém atividade constante em três
redes sociais digitais: Facebook, Twitter e Instagram. No período que
compreende este relato de experiência, os perfis oficiais foram gerenciados pela equipe de relações institucionais da Secom7. Conhecendo
as particularidades das redes sociais e entendendo a universidade como
espaço múltiplo de unidades autônomas, para não sobrecarregar as redes administradas pela Secom, é seguido o documento Critérios de divulgação da Secretaria de Comunicação8, que orienta sobre o conteúdo
a ser privilegiado em cada rede.
As redes sociais digitais são um importante meio de apoio à visibilidade dos conteúdos publicados pelo portal da UnB e, durante a pandemia, foram essenciais para a divulgação de campanhas institucionais,
orientações acerca do período letivo remoto e comunicações das ações
e pesquisas da UnB no enfrentamento à covid-19. Além de distribuir
os materiais produzidos pelos demais setores da Secom, também foram
espaços de publicação de conteúdos próprios, como a elaboração de
séries informativas9.
Em parceria com a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade
Universitária (Dasu/UnB), foram produzidas seis séries, com temáticas
ligadas ao cotidiano vivenciado no momento de pandemia, buscando
oferecer orientações que colaborassem com a saúde física e emocional
do público. As séries abordaram os seguintes assuntos: qualidade de
vida no trabalho remoto, saúde e planejamento financeiro, estímulo a
hábitos saudáveis de alimentação e de atividades cotidianas, qualidade
7 Esta área é composta por quatro servidoras de nível superior (três produtoras culturais e uma relações públicas) que trabalharam em modo remoto e se revezaram entre
a administração dos canais, produção das demais atividades e demandas pertinentes ao
setor.
8 Conteúdo disponível em https://noticias.unb.br/images/Noticias/Docs/2019_criterios_noticiabilidade.pdf. Acesso em 22 jul. 2021.
9 Entre as séries elaboradas, uma foi dedicada a informar sobre as rotinas acadêmicas
pelo Sistema de Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), lançado na UnB
em maio de 2020, durante a pandemia. Conteúdo disponível em: https://Instagram.
com/p/CDUMx0zFgM1/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 22 jul. 2021.
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do sono e organização de atividades profissionais e pessoais em home
office. As produções continham de quatro a 19 posts e podiam ser direcionadas a todos os perfis administrados pela Secom ou a um único. Em
geral, as séries obtiveram a média de alcance, por publicação, de 4.500
perfis no Facebook, 11.500 perfis no Instagram e 4.500 impressões no
Twitter.
Para equilibrar questões como a alta demanda de postagens, as estratégias de publicação e os algoritmos das redes, os conteúdos sobre
a pandemia, além dos acadêmicos tradicionais, foram distribuídos nas
redes, da seguinte maneira:
• No Facebook, foram publicadas as principais matérias e informações do portal da UnB, comunicados administrativos importantes,
eventos de grande porte e séries informativas;
• No Twitter, por permitir uma quantidade de postagens maior, eram
replicados os conteúdos do Facebook, solicitações de divulgação de
eventos gerais da comunidade acadêmica, além de todas as matérias,
comunicados e alguns artigos publicados no portal da UnB;
• No Instagram, foram postados, no feed, séries e informações de
interesse do público geral e, nos stories, as notícias e comunicados relevantes.
Notou-se considerável aumento de postagens, principalmente pela
necessidade de divulgação das ações da universidade no combate à covid-19. Contudo, aumentar a quantidade diária de posts não significa
que a informação alcançará mais pessoas. No Facebook, por exemplo,
nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, foram realizadas menos de 20
postagens mensais, com alcance médio, por postagem, de 16 mil perfis.
Por outro lado, entre os meses de abril a setembro de 2020, foram realizados cerca de 50 posts mensais e o alcance baixou para cerca de 7 mil
perfis por postagem.
A partir de outubro de 2020, o número de postagens foi diminuindo
progressivamente para média de 30 posts mensais. Contudo, o alcance
médio não parou de diminuir, chegando à média de 5 mil perfis por
postagem. Sabe-se que, conforme os algoritmos de funcionamento do
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Facebook, um maior volume de postagens impacta negativamente no
alcance. No entanto, era solicitada a publicação maciça dos eventos
e atividades que passariam a ser realizados online e dos comunicados
institucionais.
É necessário ressaltar que, ao se realizar apenas postagens orgânicas
(não pagas), fica-se dependente dos algoritmos de cada rede social para
a distribuição das publicações. Neste sentido, compreende-se que, embora sejam uma importante ferramenta de apoio comunicacional, as redes sociais digitais, por pertencerem a empresas privadas, compelem a
produzir a comunicação institucional sob a lógica dessas empresas, caso
haja o interesse de sucesso dentro desses espaços. Assim, pela opção da
UnB de não pagar para distribuir as postagens e por ser mais um perfil
de comunicação, entre tantos presentes nas redes, essas ferramentas dão
visibilidade limitada às informações produzidas pela universidade.
É grande o desafio de trabalhar com as redes sociais no setor público. Primeiramente, pelo pouco conhecimento de gestores acerca do funcionamento desses recursos e pela falta de investimento institucional na
capacitação dos servidores que administram as redes. Na Secom, por
exemplo, as servidoras responsáveis por essa administração têm conhecimentos de experiências e estudos anteriores à aprovação no concurso
público e continuam seus estudos por conta própria.
Assessoria de imprensa registra maior visibilidade da
instituição
Com a pandemia e, consequentemente, com a implementação das
atividades remotas, a equipe de assessoria de imprensa da UnB estabeleceu estratégias de atuação e de atendimento aos veículos de comunicação que priorizassem as informações de saúde pública e aquelas
relacionadas aos serviços e ao funcionamento da instituição.
O setor de assessoria de imprensa da UnB registrou aumento de
demandas de veículos nacionais e internacionais ao longo do primeiro
ano de pandemia. Os desafios incluíram a redução da equipe de traba-
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lho – uma vez que metade dos integrantes do setor naquele momento
era estagiários10 –, a utilização exclusiva de equipamentos pessoais para
intermediação de pautas e demais atendimentos, além da sobrecarga de
atividades.
Responsável pelo atendimento às solicitações de entrevistas e de informações por parte dos veículos de imprensa, o setor de assessoria de
imprensa gerencia a seção de artigos de opinião no portal da instituição,
faz a gestão do serviço de clipping, produz material técnico de apoio
aos cientistas e aos gestores para atendimento à imprensa e realiza treinamento de mídia. É responsável, ainda, pelo contato com os jornalistas
para a distribuição de press releases. Para desempenhar essas atividades de forma mais ágil e equânime, tendo em vista o crescente número
de solicitações mesmo antes da pandemia, o setor havia implementado,
no último trimestre de 2019, com o apoio do setor de informática da
universidade, um sistema online de registro e acompanhamento das demandas de imprensa (secom.unb.br11). No contexto de trabalho remoto,
esse sistema foi importante para que o setor pudesse gerenciar o fluxo
de demandas. Manteve-se o atendimento via e-mail, sempre que possível, e houve o incremento do atendimento via aplicativos de mensagens
– com a utilização de equipamentos e números pessoais.
De março de 2020 a março de 2021, a assessoria de imprensa da
UnB atendeu diretamente a 4.150 solicitações da imprensa, número 7%
superior ao registrado durante o ano de 2019, quando foram contabilizadas 3.868 demandas de imprensa. Embora o acréscimo seja pontual
em termos numéricos, cabe considerar que a equipe de atendimento foi
reduzida pela metade em decorrência dos desdobramentos da pandemia
(ver nota 10).
10 À época, a equipe de assessoria era composta por três servidoras de nível superior e
três estagiários, que se revezavam no atendimento à imprensa, das 7h30 às 19h30. Com
a pandemia, os estagiários foram deslocados para outras atividades que não gerassem
gastos com celular/telefone e internet para os estudantes.
11 O comunicador interessado em demandar a assessoria de imprensa deve se cadastrar
para ingressar no sistema e registrar a sua demanda. Após o registro, ele recebe um
número para acompanhar a sua demanda. As solicitações também podem ser enviadas
por e-mail e, em situações urgentes, há também o atendimento por aplicativo de mensagem, via números pessoais dos assessores.
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No período analisado, foram monitoradas 8.685 publicações em veículos nacionais sobre a covid-19, nas quais a UnB é citada – o que
corresponde a 62% das inserções da universidade na mídia no período, de um total de 14.003 matérias registradas via clipping. Em todo
o ano de 2019, a Universidade de Brasília havia sido citada em 8.432
publicações de imprensa, conforme monitoramento de clipping, o que
representa um acréscimo de quase 2⁄3 (66,06%) no número absoluto de
citações monitoradas12. Neste sentido, tanto o aumento no número de
demandas quanto o significativo crescimento de citações evidenciam a
ampliação da visibilidade midiática da instituição na imprensa durante o
primeiro ano de pandemia.
O objetivo do setor, desde o início da pandemia, foi colaborar com a
sociedade por meio da divulgação de informações científicas e de porta-vozes especializados para aprimorar o debate público sobre o tema
e do combate à desinformação. Concomitantemente, eram realizadas
outras ações, como:
• Produção de press releases sobre ações institucionais, pesquisas,
produtos e serviços relacionados à pandemia. Dos 68 press releases
enviados à imprensa no período analisado, 47 relacionavam-se ao coronavírus – destes, 40 foram aproveitados pelos veículos de imprensa,
repercutindo em 272 inserções na mídia;
• Captação de artigos de opinião relacionados à covid-19 para seção
Artigos, do portal da UnB. Neste sentido, como estratégia, foi enviada
uma chamada para a produção de artigos de opinião aos e-mails dos
pesquisadores. Dos 221 artigos de opinião publicados no período, 94
deles tinham relação com a covid-19;
• Desenvolvimento de um boletim diário, emitido em dias úteis, denominado UnB na Mídia, com as principais matérias em que a institui-

12 A Secretaria de Comunicação da UnB conta com uma empresa contratada para a
realização do monitoramento de notícias. Os dados são revisados e classificados pela
equipe de assessoria de imprensa da instituição. As notícias com fontes diretas da universidade são enviadas aos entrevistados. As matérias institucionais são direcionadas
aos gestores. Serviço disponível em <https://noticias.unb.br/clipping>. Acesso em 20
de ago. 2021.
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ção é citada. Uma das seções desse boletim, distribuído internamente e
aos gestores, destaca as publicações referentes à pandemia.
• Com a imposição do distanciamento social, houve, também, a necessidade de adequação das rotinas produtivas por parte dos veículos
de imprensa. As entrevistas para televisão, por exemplo, passaram a ser
feitas, majoritariamente, por aplicativos de videochamada. Para auxiliar
os pesquisadores e porta-vozes da instituição nesse processo, a equipe
de assessoria de imprensa realizou treinamentos de mídia e produziu
dois materiais técnicos de apoio: o Treinamento de mídia não presencial
de porta-voz, editado em março de 2020, e o Guia Rápido para atendimento à imprensa, produção anterior do setor atualizada e reeditada em
abril 2020, com o objetivo auxiliar as fontes científicas da UnB no contato com os profissionais da imprensa dentro da nova realidade imposta
pela pandemia. Nesses materiais, constavam as principais orientações
para a preparação que antecede uma entrevista e para o momento do
contato com o(a) jornalista, de acordo com as características de cada
veículo (rádio, tevê, jornal impresso, por exemplo). Dicas práticas para
a realização de gravações, lives ou entrevistas via dispositivos móveis,
como celular, também foram incluídas. Além disso, foi realizada uma
sensibilização sobre a importância de os especialistas contribuírem com
a imprensa para esclarecer à sociedade sobre a doença e auxiliar, assim,
no combate à desinformação.
Comunicação institucional em ação: um balanço positivo
A pandemia de covid-19 colocou em evidência a importância da
comunicação pública realizada nas instituições de ensino e de pesquisa
no país (GERALDES, LOPES e OLIVEIRA, 2020). Conforme indicam
os dados analisados, na Secretaria de Comunicação da Universidade de
Brasília, também houve reflexos da pandemia, com aumento da visibilidade pública da instituição, observado pelo crescimento de quase dois
terços de citações em matérias de imprensa, acréscimo no número de
demandas de jornalista, maior número de publicações nas redes sociais,
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criação de equipe exclusiva para a elaboração de conteúdos relacionados ao coronavírus, além da produção de campanhas de comunicação
específicas sobre o tema.
Mesmo diante dos desafios apontados, como as limitações estruturais e de força de trabalho e a necessidade de lidar com o intenso fluxo
de atividades em todas as áreas analisadas, considera-se que houve um
fortalecimento da ação da Secretaria e da comunicação pública realizada pela instituição. Foi possível dar visibilidade à atuação da UnB
nesse período, aproximar o cidadão da ciência desenvolvida na instituição, além de contribuir para pautar a imprensa local e nacional com o
conhecimento científico gerado sobre a covid-19. Frente ao avanço do
negacionismo da ciência e de discursos que descredibilizam a atuação
das instituições públicas de ensino e pesquisa, a Secretaria colaborou,
ainda, para destacar o relevante papel da UnB junto à sociedade como
uma das tantas universidades brasileiras que são referência no debate
cidadão e na construção do saber científico e de utilidade pública. Ainda
são necessárias ações de gestão para enfrentar os limites de atuação do
setor, entre elas, um plano de capacitação de servidores mais efetivo e a
construção de uma política de comunicação da instituição.
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Ufes, comunicação e pandemia: um ano de
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O jornalismo e a ciência andam juntos desde o surgimento da imprensa, que sempre tratou dessa temática (OLIVEIRA, 2010). A aproximação do discurso jornalístico e do científico é abordada por diversos
autores, dentre eles, Charaudeau (2016) e Caldas (2011), que indicam
também o vínculo com o discurso educacional. Divulgar as pesquisas
realizadas é um dos trabalhos de comunicação pública1 desempenhados
pela Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (Supec-Ufes).
Neste capítulo, relataremos as experiências de comunicação e de
divulgação científica de profissionais vinculadas à Supec, durante o primeiro ano de pandemia de covid-19, período em que a universidade
manteve seu funcionamento prioritariamente de forma remota, o que
representou um desafio para toda a instituição e, especialmente, para o
1 A comunicação pública é definida por Brandão (2007, p. 31) como um “[...] processo
de comunicação que se instaura na esfera pública entre o Estado, o Governo e a Sociedade e que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre os interesses
das diversas instâncias de poder constitutivas da vida pública no país”.
Revisão deste texto: Monick Ribeiro Barbosa Faé, servidora da Ufes.
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setor de comunicação2. Foi um ano em que a Ufes esteve muito atuante
em relação à pesquisa e à extensão e em que foi necessário adequar boa
parte dos processos de comunicação com as comunidades interna e externa e com a mídia, em função do isolamento social imposto.
Com o início da pandemia, dois movimentos impactaram simultaneamente o trabalho de divulgação científica e comunicação nas universidades: a valorização do conhecimento científico e a intensificação do
uso dos meios de comunicação. Levantamento feito por Zanetti e Reis
(NEVES, 2020a) aponta o uso mais intensivo das plataformas comunicacionais durante o isolamento social, com alto consumo de informações sobre a pandemia.
Esse processo acelerou as ações de divulgação da ciência na Ufes,
tanto no que se refere aos projetos de extensão quanto às ações de comunicação. Atualmente, a instituição conta com sete projetos de extensão3 que abordam a temática (UFES, 2021), dentre eles O jornalismo
científico e a divulgação da ciência: uma nova experiência para a Ufes,
desenvolvido pela equipe da Supec, sobre o qual trataremos aqui.
Vinculada à administração central da Ufes, a Supec é responsável
por articular, propor, coordenar e executar as ações desenvolvidas pela
universidade nas áreas de comunicação, incluindo conteúdos jornalísticos, publicitários e institucionais, conteúdos para veículos de comunicação pública e para mídias sociais, além do atendimento à imprensa.
A divulgação científica é feita em todos os veículos gerenciados
pela Supec e tem, na Revista Universidade e no referido projeto de
extensão, um locus de produção de jornalismo científico, que se desdobra em reportagens e em produtos nos diversos meios de comunicação
institucionais: no próprio site da Revista (revistauniversidade.ufes.br),
no Portal da Ufes (ufes.br), na TV Ufes (que conta com um programa
específico de divulgação científica, denominado Dez, disponível no ca2 A equipe é coordenada pela superintendente de Comunicação, Ruth Reis.
3 A maioria desses projetos foi criada após o início da pandemia de covid-19, como é
possível constatar no Portal dos Projetos da Ufes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, 2021).
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nal do YouTube da TV4, na Rádio Universitária FM (transmitida a partir
de Vitória em 104.7 MHz, e que apresenta o Ciência Ufes, programa de
entrevistas sobre pesquisas, com periodicidade semanal e duração de
uma hora) e nas mídias sociais (@ufesoficial)5.
A Revista Universidade foi lançada em 2013, com o objetivo de
democratizar o conhecimento científico para os públicos interno e externo. O projeto marcou a organização de uma área de divulgação científica dentro da Superintendência, setor criado um ano antes. De 2013 a
2019, foram publicadas 191 matérias em dez edições da revista, sendo
as quatro primeiras no formato impresso. Todas estão dispostas em plataformas digitais em PDF. Em junho de 2018, o site da revista entrou no
ar, para divulgar notícias sobre pesquisas da Ufes com mais frequência.
O formato substituiu o do PDF a partir do início da pandemia, devido
à consolidação do consumo de informações por meio digital. Até junho
de 2021, foram publicadas 137 reportagens na página da revista.
Diante desse contexto e com o objetivo de contribuir para estudos
e práticas sobre comunicação e divulgação científica, apresentaremos,
a seguir, algumas ações desenvolvidas no primeiro ano de pandemia e
isolamento social.
Mudança nos processos de comunicação
O decreto de isolamento social imposto pela pandemia tomou a todos de surpresa. Ao fim do expediente de 16 de março de 2020, a comunidade universitária foi informada sobre a suspensão das atividades
presenciais na Ufes a partir do dia seguinte, como medida de prevenção
contra a covid-19. Desse modo, a equipe da Supec passou a trabalhar de
forma remota, sem que houvesse tempo para planejamento.
Foi necessário, dessa forma, adaptar o trabalho e, principalmente, a
interação entre os membros da equipe ao formato remoto. No relacio-

4 https://www.youtube.com/user/TelevisaoUfes
5 A Ufes atua no Facebook, no Instagram e no Twitter desde 2016 e no LinkedIn desde
2017.
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namento com a mídia, o atendimento à imprensa seguiu o fluxo estabelecido previamente entre os veículos de comunicação e a assessoria
da universidade, com o recebimento da maioria das demandas por um
e-mail institucional. Inicialmente, o contato por telefone ficou restrito
ao único celular de plantão da assessoria de imprensa, disponibilizado
para a diretora de jornalismo, causando uma sobrecarga de chamadas.
Com a necessidade dos jornalistas da Ufes de entrar em contato com
a imprensa durante o atendimento, eles também passaram a dispor de
seus telefones pessoais (embora essa não seja a situação ideal).
Em um primeiro momento, a maior parte das demandas de imprensa
estava focada no funcionamento da Ufes. Resoluções periódicas atualizavam a reorganização das atividades, com a suspensão do presencial,
conforme avaliação do avanço da pandemia e recomendação das autoridades de saúde, do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) e dos decretos do governo do estado. A
situação persistiu até agosto, quando o Conselho Universitário da Ufes
aprovou a Resolução nº 28/2020, estendendo o prazo de suspensão das
atividades presenciais até 31 de dezembro daquele ano. Paralelamente,
foi aprovada a retomada das aulas da graduação e a continuidade das
atividades de pós-graduação por meio do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), considerando as recomendações
das autoridades sanitárias e educacionais.
Com o agravamento da pandemia ainda no primeiro semestre de
2020 e o colapso no sistema de saúde, a atenção da imprensa voltou-se
para as pesquisas e iniciativas da extensão da universidade no enfrentamento à covid-19. É possível afirmar que, em nenhum outro momento,
as ações desenvolvidas na Ufes alcançaram tanto destaque em níveis
local e nacional: a produção acadêmica e científica ocupou o espaço
na mídia que antes era destinado a adversidades corriqueiras da vida
universitária.
Ao mesmo tempo, também foi possível registar um aumento dos
contatos de professores e pesquisadores da universidade, parte deles
nova na instituição, com a Supec. Eles queriam divulgar seus projetos
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sobre a pandemia e estavam, muitas vezes, até em busca de voluntários
e parceiros para auxiliá-los a ampliar a capacidade de atendimento às
demandas que surgiam a todo instante (máscaras, álcool 70%, equipamentos de proteção, manutenção de equipamentos hospitalares etc.).
Diante desse cenário, o desafio foi dar conta de uma demanda ampliada, contando com a mesma equipe (já reduzida) e, em diversos momentos, sem dispor dos equipamentos e programas adequados, já que
os servidores da universidade estavam em trabalho remoto. Essa carência se fez sentir, principalmente, na divulgação por meio das mídias
sociais, que exigem uma produção diferenciada, com a utilização de
muitos recursos de imagem e vídeo. Mesmo assim, foi possível manter
ininterruptamente o fluxo de informação e de divulgação no portal da
internet e nas mídias sociais; e, após breve período necessário às devidas adaptações, retomar o processo de produção de notícias e vídeos
da TV Ufes, da Rádio Universitária e da Revista Universidade (cuja
equipe estava direcionada para o site Coronavírus Ufes6). A divulgação
científica passou a contar, ainda, com o reforço de um segundo bolsista
a partir de novembro de 2020.
Comunicando sobre o coronavírus
Logo que os primeiros casos de contaminados pelo novo coronavírus foram identificados no Brasil, pouco se sabia sobre a doença. Com
o objetivo de contribuir para a circulação de informações confiáveis, a
equipe de especialistas que viria a compor o COE-Ufes solicitou, em
sua primeira reunião, realizada em 13 de março de 2020, a criação de
um site específico da Ufes para reunir informações sobre a covid-19.
Em 16 de março, foi publicado o site coronavirus.ufes.br, destacado
de forma permanente no portal da Ufes. A página, alimentada pela Supec com orientação do COE-Ufes e voltada para a sociedade em geral,
publica estudos sobre a doença, conteúdos sobre formas de contágio,

6 coronavirus.ufes.br
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medidas de prevenção, procedimentos adotados pela universidade e
documentos editados pelos governos estadual e federal relacionados à
pandemia. Disponibiliza ainda um Fale Conosco para esclarecer dúvidas sobre a doença e o funcionamento da instituição no período.
A partir de fevereiro de 2021, o site também passou a agregar as
edições do Boletim Informativo Covid/Ufes, documento elaborado
quinzenalmente pelos especialistas do COE-Ufes que apresenta dados
epidemiológicos e análises sobre a covid no mundo, no Brasil e no Espírito Santo, além de recomendações à administração central sobre os
procedimentos indicados em relação às atividades acadêmicas e administrativas diante do cenário da pandemia no período analisado.
Após um ano no ar, o site continha mais de 300 conteúdos que englobavam, também, notícias sobre ações, pesquisas e projetos desenvolvidos pela Ufes no contexto da pandemia; artigos de pesquisadores;
orientações sobre procedimentos adotados pela instituição, incluindo
os planos de contingência e de biossegurança, elaborados para nortear
as ações de retomada das atividades; cartilhas; links para plataformas
de dados sobre a covid-19 desenvolvidas por pesquisadores e/ou pelo
governo em parceria com a Ufes; e documentos oficiais publicados pelos conselhos superiores da universidade, pelo governo do estado do
Espírito Santo e pelo governo federal.
Mídias sociais e fluxos de comunicação
Um dos movimentos intensificados durante a pandemia foi o acesso
às mídias sociais da universidade para a busca de informação. Os perfis
da Ufes transmitiram os comunicados institucionais importantes e, ao
mesmo tempo, buscaram conscientizar a população acerca dos cuidados necessários, integrando campanhas informativas, como a hashtag
#TodosporTodos, usada por diversos órgãos públicos na primeira semana de isolamento social (GOVERNO DO BRASIL, 2020).
Diante da ausência do atendimento pessoal e telefônico nos setores
da Ufes, muitas mensagens foram canalizadas para as mídias sociais da
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universidade. Tais canais, que já eram utilizados para interação e suporte aos seguidores, apresentaram um aumento significativo no número
de mensagens inbox e de comentários com dúvidas.
Para responder a essas demandas de forma rápida, foi necessário
que a equipe responsável pelas mídias sociais tivesse contato direto
com representantes de todos os setores da Ufes. Um fluxo direto de
comunicação, com o uso de aplicativo de mensagens instantâneas, foi
estabelecido, por meio dos números pessoais dos servidores, mediante
sua autorização, visto que a maior parte dos setores não possui celular
institucional com tal ferramenta. Esse fluxo de informações também foi
útil em outros momentos, como na implantação do Earte e nas matrículas online de ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Tal ponto serve como aprendizado para as organizações em geral sobre
a necessidade de se adaptar às novas tecnologias e possibilidades, incluindo as ferramentas de comunicação instantânea no atendimento.
A partir das demandas nas mídias sociais, a Supec percebeu que vários setores não tinham atualizado os contatos de atendimento remoto
no Fale Conosco de suas páginas na internet e orientou que isso fosse
feito, de modo a evitar tentativas frustradas de ligações telefônicas e de
envios de e-mail. A experiência da pandemia ratificou a necessidade de
um Fale Conosco geral da universidade, papel que, no passado, cabia
ao extinto cargo de telefonista. Setores como a Supec, a Ouvidoria Geral e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas estão dialogando em busca
dessa solução.
Ainda nos primeiros meses de pandemia, em que o período letivo estava suspenso, houve o desafio de responder aos ataques de uma parcela
da sociedade que criticava a Ufes por estar com as atividades supostamente estagnadas. Mostrar à sociedade, por meio das mídias sociais, a
produção de conhecimento científico e as iniciativas desenvolvidas pela
universidade foi uma forma de prestar contas, respaldando a importância e
a qualidade da Ufes. A hashtag #ufescontraocoronavirus reuniu as publicações feitas nesse sentido, agregando mais de 26 mil interações entre 16 de
março de 2020 e 16 de março de 2021 (CROWDTANGLE, 2021).
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A intensificação na divulgação da ciência rendeu ao Twitter da universidade, à época com 113 mil seguidores, o reconhecimento como um
dos perfis mais influentes do Brasil em divulgação científica pelo Instituto
Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), em parceria com o
projeto Science Pulse (MARINHO, 2020).

Fonte: Instagram @ufesoficial.

Ao completar um ano de suspensão das atividades presenciais, em
março de 2021, uma campanha enfatizou a atuação da Ufes naquele período, divulgando dados relevantes sobre os projetos desenvolvidos, os
estudantes formados, as teses e as dissertações defendidas, os auxílios
ofertados aos alunos e a importância do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).
O aprendizado desse primeiro ano rendeu outras ações, como a
campanha de conscientização #VocêPodeAjudar, lançada em 7 de abril
de 2021, Dia Mundial da Saúde, em um dos momentos mais críticos da
pandemia no Espírito Santo. Foram publicadas sete imagens impactantes e dez vídeos produzidos pela TV Ufes com testemunhais de espe-
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enfrentamento à pandemia
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cialistas do COE-Ufes. Essa campanha repercutiu na comunidade universitária e na sociedade, com mais de três mil interações no Facebook
e no Instagram durante aquele mês (CROWDTANGLE, 2021). Foi a
primeira que contou com reforço de divulgação via aplicativos de mensagens, além dos comunicados no Portal da Ufes e no e-mail.
Estratégias crossmedia e colaborativas

do home office.
Apesar de alguns prejuízos quanto à resolução das imagens, à iluminação inadequada, ao enquadramento relativamente engessado e à
falta de gestão sobre os objetos em cena, as gravações remotas também
promoveram novas possibilidades. Para além das questões técnicas, a
mudança mais considerável desse período tange à criação de conteúdos
colaborativos, que colocaram professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da Ufes em cena, como coprodutores de conteúdo.
A ampla quantidade de projetos de combate à pandemia, registrados
nos sites e mídias sociais da Ufes, somada à possibilidade de experimentar esses novos formatos, foi parte da inspiração para criar a mostra
Juntos contra a covid-197, em que a comunidade acadêmica foi convidada a enviar depoimentos e imagens sobre as atividades desenvolvidas
no enfrentamento à pandemia. O material (composto por 27 vídeos) foi
exibido durante 12 semanas e demonstrou as potencialidades do trabalho colaborativo, pois abrangeu iniciativas dos quatro campi da Ufes e
resultou em um importante registro audiovisual dessas ações.

7 Disponível em https://youtube.com/playlist?list=PLqhsTiIIAr3xit7UekZi1muhPtY63WP4a, com legendas. Versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras) disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cHOIoiivfZk&list=PLqhsTiIIAr3zH_4BzhHFDld98OBdKVc10.
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Na TV Ufes, a impossibilidade de gravações presenciais modificou
o sistema de produção: a captação de imagens por meio de câmeras
digitais profissionais deu lugar às entrevistas por videochamada, às capturas de tela e às imagens produzidas com o uso do celular no ambiente
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Figura 2 - Episódio da mostra Juntos contra a Covid-19

A campanha, veiculada no Portal da Ufes, nas mídias sociais oficiais
da universidade e nos canais da TV Ufes, mostrou-se uma exitosa estratégia de comunicação, que multiplicou, em vários meios de divulgação,
um conteúdo com imagem positiva da instituição e alcançou milhares
de pessoas (só no Instagram Ufes Oficial, foram cerca de 23 mil visualizações).
Os resultados obtidos com a mostra Juntos contra a covid-19 e com
outras experiências (como as séries Mistura Literária e Dicas Bem-estar também desenvolvidas durante o período de distanciamento social)
possibilitaram a execução de novos projetos. Em novembro de 2020,
foi lançado o programa de divulgação científica Dez, com pesquisadores apresentando os resultados de seu trabalho em vídeos de até dez minutos. O projeto, concretizado durante a pandemia, foi facilitado pelas
gravações remotas, que possibilitaram entrevistas com professores de
outros campi da Ufes e até mesmo pesquisadores que estavam fora do
Espírito Santo.
O Dez também proporcionou mais um aspecto positivo do ponto
de vista do processo comunicacional: a aproximação da equipe da TV
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Ufes com as jornalistas que atuam na divulgação científica da universidade, com sugestão de fontes e temas que fomentam a produção do
conteúdo. O programa pronto é incorporado, também, em reportagem
no site da Revista Universidade, que, por sua vez, tem um link incluído
no vídeo do YouTube, o que amplia o alcance de ambos os materiais. A
integração na divulgação científica abrange, ainda, o programa de rádio
Ciência Ufes.
A organização de eventos on-line

formato online. Contudo, essa mudança se deparava, por um lado, com
uma demanda altíssima repentina e, por outro, com a inexistência de
um setor com essa exclusiva competência.
Compreendendo que a TV Ufes tinha alguma familiaridade com a
atividade, uma servidora do setor foi selecionada para se capacitar, visando à realização de transmissões online, a fim de atender às necessidades da própria TV e às demandas institucionais. Com o crescimento
da necessidade institucional e em busca de ampliar a comunicação da
universidade com os diversos públicos, o canal Ufes Oficial no YouTube
foi reformulado, tanto para abrigar vídeos institucionais, que têm uma
linguagem diferente dos da TV Ufes, quanto para concentrar as transmissões ao vivo, com temas de ampla abrangência acadêmica. Também
foi grande o número de transmissões ao vivo em canais de unidades e
setores da Ufes, grupos de pesquisa e pesquisadores, descentralizando
a audiência.
Esse desafio sobre formatos de evento e a dispersão das transmissões foi amplamente discutido durante a organização da Semana do
Conhecimento, o principal evento de divulgação científica da Ufes, realizado em 2020, entre os dias 24 e 26 de novembro, pela primeira vez no
formato online. Com o apoio da Supec e de uma empresa terceirizada
para a construção de um site e a realização de lives, foi possível chegar
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eventos presenciais, a alternativa possível foi a promoção de eventos no
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a um formato que envolvia transmissões ao vivo e exibição de vídeos
curtos on-demand.
A Semana do Conhecimento envolve o ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura e a assistência da Ufes. A ampla programação, por um
lado, e o limite de oito eventos ao vivo simultâneos por canal do YouTube, por outro, motivou a distribuição das 21 lives em três canais: o
da Ufes Oficial, o da TV Ufes e o da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).
Buscou-se concentrar a programação nesse mínimo de canais, entendendo que seria uma forma de buscar curtidas que contribuíssem para
fidelizar o público e facilitar o acesso a eventos posteriores. A estratégia
foi considerada bem-sucedida, pois possibilitou acesso a uma ampla
gama de conhecimento da universidade, com participação de milhares
de pessoas (NEVES, 2020b).

O período pandêmico, para a Supec, teve como importante fruto
o aumento do interesse da mídia e da sociedade como um todo pela
ciência, consolidando essa temática como uma das principais pautas
positivas da universidade. Concomitantemente, tem-se fortalecido, na
comunidade acadêmica, o reconhecimento da importância da divulgação científica.
A pandemia provocou grandes mudanças na sociedade, várias delas
definitivas, e esperamos que o interesse da sociedade pela ciência e pelas universidades esteja entre elas. No caso da Ufes, o distanciamento
social abriu a instituição para novos formatos de presença e de atuação
e é provável que alguns ou vários deles permaneçam. Passado o desafio
inicial de conhecê-los e incorporá-los, fica, para o pós-pandemia, a dúvida sobre quais dessas boas experiências devem permanecer, e como.
É necessário tratar, ainda, sobre aspectos que desejaríamos ver aprimorados. Um deles, já incluído no planejamento da Supec, é o de melhorar os fluxos de circulação de informações dentro da universidade,
que não compete especificamente a um setor, mas é uma necessidade
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geral apontada. O segundo é o de investir na formação de estudantes de Comunicação para que conheçam o jornalismo científico e o educacional, contribuindo para uma cobertura adequada sobre as universidades, que resultará
em maior e melhor conhecimento dessas instituições de ensino por parte da
sociedade.
E, para além dos muros da Ufes, é possível e necessário pensar em formas
de integrar mais o trabalho de divulgação da ciência que se faz no conjunto
das universidades brasileiras, de modo que possam se fortalecer mutuamente
e ampliar o espaço dado à sua cobertura na mídia, assim como o interesse
pelo tema na esfera pública.
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Os desafios da comunicação
da Unifesp na pandemia

Walter Teixeira Lima Junior
Franklin Larrubia Valverde
Luciana Moherdaui

As informações sobre o recrudescimento da pandemia de coronavírus causador da covid-19, em várias partes do mundo, mas principalmente na Europa, tendo a Itália como um epicentro em fevereiro e março de 2020, desencadeou, no Brasil, movimentações das mais diversas
organizações e instituições com o objetivo de se prepararem para a chegada da covid-19 ao país. O principal fato para acender o sinal amarelo
na sociedade brasileira foi a confirmação, pelo Ministério da Saúde, em
26 de fevereiro de 2020, do primeiro caso de coronavírus, em São Paulo, num homem de 61 anos, que deu entrada no Hospital Israelita Albert
Einstein, com histórico de viagem para Itália1.
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) enfrenta essa crise em duas frentes distintas, pois além de ser uma instituição de nível
superior também tem sob sua administração – em conjunto com a Associação Paulista do Desenvolvimento da Medicina – o Hospital São

1 Coronavírus: Brasil confirma primeiro caso da doença. Disponível em https://www.
unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-doenca. Acesso em
29.06.2021.
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Paulo (HSP/HU Unifesp), instituição aberta ao atendimento de toda a
sociedade.
Dentro desse contexto emergencial, o Departamento de Comunicação Institucional (DCI) da Universidade foi chamado para dar encaminhamento a inúmeras tarefas comunicacionais que se fizeram necessárias, tanto internas como externas. Para a sua comunidade interna, foi
premente informar o início do trabalho remoto em praticamente todos
os setores, o funcionamento da graduação e pós-graduação e, principalmente, a implementação do que foi denominado atividades domiciliares
especiais (ADEs). Já para a comunidade externa, cumpriu-se a tarefa
de informar à sociedade a respeito da realização dos testes clínicos,
feitos pela própria Unifesp, da vacina produzida pela Universidade de
Oxford. Além disso, também foi criado um portal na web, em 36 horas,
para fornecer orientações, procedimentos e dados a respeito do coronavírus, assim como também um website para arrecadação de doações
destinadas ao Hospital São Paulo.
Este texto se propõe a detalhar as ações comunicacionais da Unifesp
para responder às demandas geradas a partir do cenário da pandemia
com o objetivo de detalhar as ações da Unifesp, no campo da comunicação social, no que tange à informação das comunidades interna e
externa, como gerenciou a crise provocada com a chegada do coronavírus no Brasil e a campanha para arrecadação de doações (material e em
espécie) para o Hospital São Paulo (HSP/Unifesp HU).
Parâmetros para gerenciamento de crise
Apesar da singularidade de cada crise, a atual que estamos vivendo
em função da covid-19 difere de todas as anteriores administradas pelas instituições. Muitos procedimentos tiveram que ser adotados pela
primeira vez, pois as sociedades recentes nunca se defrontaram com
um problema com tal magnitude, uma pandemia que atingiu países de
todos os continentes. Frente a situações tão complexas, recomendam-se
ações alicerçadas em postura proativa, uma vez que ao se antecipar aos
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desafios que comumente possam surgir, eles se tornam mais facilmente
administráveis.
A literatura da área comunicacional tem consolidado estudos que
apontam os mais adequados procedimentos para conduzir de maneira assertiva todas as crises que, porventura, uma instituição possa ter
que administrar. Para a administração específica dessa crise gerada pela
pandemia, o DCI partiu de princípio unânime dos estudos da área: as
ações realizadas deverão estar fundamentadas na transparência de atitudes, pois a “comunicação de interesse público busca abranger as ações e
atividades que tem como endereço a sociedade, independentemente de
sua origem” (BUENO, 2009, p.136).

O impacto da pandemia do novo coronavírus modificou completamente a relação da sociedade com o espaço urbano e com a internet, desde o comércio à indústria, entre outros setores. Quarentenados
em razão do isolamento social, empresários e profissionais de diversas
áreas substituíram as reuniões presenciais por reuniões no espaço de
fluxos, no qual agora as principais atividades da sociedade passaram a
ser desenvolvidas. Definido pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, o
espaço de fluxos alterará o espaço de lugares “(...) ou se tornará isolado
e um refúgio para particularismos ou será subordinado ao que quer que
ocorra naquele outro hiperespaço” (CASTELLS, 2011, p. 19). Não foi
diferente com as universidades. Com aulas suspensas ou parcialmente
suspensas no espaço físico, as ações de docentes, discentes e de pesquisa, por exemplo, estão hoje restritas a telas de plataformas como Zoom,
Google Meet, Teams e Moodle (FIDALGO, 2021).
O bloqueio temporário dos trabalhos também modificou as áreas administrativas das universidades, como o setor de comunicação da Unifesp. Inserido no Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia
de Coronavírus, o DCI elaborou e executou operações comunicacionais
estratégicas de forma emergencial. O DCI atuou na internet – no por-
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tal da universidade, suas redes sociais e seus boletins entregues por
e-mail – para informar tanto a sociedade quanto a comunidade universitária sobre as pesquisas realizadas na instituição. Com essa estratégia,
o departamento transformou seus canais em um hub informativo, o que
possibilitou divulgar informação de qualidade em meio a uma crescente onda de desinformação intencional envolvendo a covid-19. Alguns
pesquisadores definiram esse tipo de desinformação como informação
fabricada, que mimetiza o conteúdo e o formato das notícias da grande
imprensa, mas não em termos de organização de processo ou intenção
(PAVLIK, 2021).

Na Unifesp, até em virtude de possuir uma forte e reconhecida área
de saúde, desde o início da pandemia, ações começaram a ser discutidas
para o enfrentamento, na instituição, ao coronavírus. Nesse escopo, os
principais agentes foram os professores/profissionais de saúde da tradicional Escola Paulista de Medicina (EPM), com 85 anos de existência;
da Escola Paulista de Enfermagem (EPE), a qual está com 80 anos; e
do Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp), administrado em conjunto
com a Associação Paulista do Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
Assim, em 29 de fevereiro de 2020, a Administração Central da Unifesp
apresentou à comunidade universitária o Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de Coronavírus da Unifesp2, responsável pelo
acompanhamento das ações sobre a epidemia da covid-19.
A criação por portaria do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus,
formado por membros da alta gestão da Unifesp, incluindo a Diretoria
de Comunicação, Direção do Hospital São Paulo, médicos(as), enfermeiros(as) e especialistas. O comitê possui membros que estão envolvidos com o tema há mais de seis semanas, atuando junto às autoridades,

2 Comunicado 1 - Comitê de Enfrentamento do Coronavírus na Unifesp. Disponível em https://
www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/4319. Acesso em 29.06.2021.
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em contato permanente com especialistas nacionais e internacionais na
busca necessária e constante de atualização (COMUNICADO 1, 2020).
Essa portaria3 menciona a participação do Departamento de Comunicação Institucional (DCI/Unifesp) como membro do Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de Coronavírus.

Em reunião com os integrantes do referido comitê, no dia 11 de março de 2020, o DCI apresentou proposta para configuração de um hub informativo, que, inicialmente, foi denominado de Central de Informação
sobre o Coronavírus4 e produzido em 36 horas com a ajuda técnica da
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/Unifesp). O portal
possuía, naquele momento, o objetivo de orientar e atualizar a comunidade acadêmico-administrativa com as informações mais recentes a
respeito do coronavírus e evitar alarmismos desnecessários e notícias
falsas. O ambiente virtual reúne os comunicados do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, constando ainda, na página links para sites de
órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da
Saúde, e vídeos explicativos para o enfrentamento da doença5.
Em 22 de abril de 2020, com o adensamento da pandemia e melhorando paulatinamente o entendimento sobre o que estava ocorrendo,
com a expansão do coronavírus por todo o país, o DCI reformulou o
portal específico de centralização de ações e informação para o enfrentamento da covid-19. O objetivo era demonstrar as ações de pesquisa da
Unifesp no combate ao coronavírus, mas mantendo as orientações para
a comunidade acadêmico-administrativa sobre as medidas do Comitê

3 Portaria Reitoria 667/20202. Disponível < https://www.unifesp.br/campus/gua/noticias-eflch/
2171-criacao-de-comite-permanente-para-enfrentamento-da-pandemia-de-coronavirus-portaria-reitoria-667-20202> Acesso em 29.06.2021.
4 Unifesp lança Central de Informação sobre o coronavírus (Covid-19) https://www.unifesp.br/
noticias-anteriores/item/4320. Acesso em 29.06.2021.
5 IDEM.
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de Enfrentamento do Coronavírus na Unifesp, agora também como um
canal de informação para toda a população sobre as atividades que a
Unifesp tem realizado no combate à pandemia, está no ar: Unifesp no
enfrentamento da Covid-19 (COMUNICADO, 2020).
Outra importante ação foi a designação de porta-vozes da Unifesp6
para responder questões demandadas pela imprensa, sejam elas sobre
as ações tomadas pela universidade para o enfrentamento à pandemia
ou sobre questões relacionadas à sua atuação perante o coronavírus.
Esse comunicado deveu-se, principalmente, ao surgimento de fontes
não oficiais, as quais estavam comentando sobre a expansão da pandemia, causando muitos ruídos na grande mídia.
O Comitê de Enfrentamento do Coronavírus na Unifesp indicou os
seguintes porta-vozes para abordar questões referentes à covid-19: a
então reitora Soraya Smaili e o então vice-reitor Nelson Sass; o superintendente José Roberto Ferraro e o diretor-clínico Newton de Barros
Junior, pelo Hospital São Paulo; os especialistas Eduardo Alexandrino
Servolo de Medeiros, Nancy Bellei, Arnaldo Colombo, Marcello Burattini e Mônica Taminato.

Entre os serviços de comunicação disponibilizados pela Unifesp no
site Unifesp no enfrentamento da covid-19 (Figura 1), estão os setores
de notícias, vídeos, webnários, Frequently Asked Questions (FAQ), comunicados da reitoria e das pró-reitorias, notas e informativos. Também
foi aberta uma nova aba, possibilitando o acesso às informações sobre o
retorno seguro das atividades acadêmicas.

6 Comitê de Enfrentamento do Coronavírus na Unifesp indica porta-vozes. Disponível
em https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/4321. Acessado em 29.06.2021.
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Figura 1 - Site Unifesp no enfrentamento da covid-19

Além disso, foi desenvolvido um site especial para a campanha de
doações ao Hospital São Paulo e o anúncio de testes clínicos da vacina
produzida pela Universidade de Oxford, realizados pela Unifesp. Essas ações esparramadas em outras plataformas, como Facebook e Instagram, por exemplo, dão a dimensão da importância da distribuição
de informações em rede (MOHERDAUI, 2021) e da articulação como
forma de criar engajamento, principal dinâmica da rede como definiu
Howard Rheingold (2002, p. 54): “os negócios têm de ser pensados a
partir dos relacionamentos que se estabelecem e não por meio de uma
ação emuladora”. Expresso em outros termos, é gente conversando com
gente, é relacionamento.
Como resultado, a campanha Ajude o Hospital São Paulo. Quem
salva vidas precisa viver!, organizada em parceria com diversas empresas, angariou, conforme dados disponíveis no Internet Archive7, mais

7 Disponível em https://bit.ly/35D8SnF. Acesso ago. 2021.
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de R$ 5,2 milhões e milhares de materiais médicos necessários para o
combate ao coronavírus.
A divulgação dos testes da vacina de Oxford levou a recordes de audiência nas redes sociais em 2020: o post do Facebook, no perfil oficial
da Unifesp8, registrou alcance de mais de 620 mil pessoas, o maior índice apurado naquele ano. Hoje, o maior alcance foi atingido por informação sobre risco de trombose em razão das vacinas contra a covid-19:
cerca de três milhões. No Instagram, a notícia sobre os testes de Oxford
foi a mais curtida de 2020, com 7,8 mil.
“A estratégia de postagens leva em consideração tema e audiência
pertinentes a cada pauta, tendo como objetivo principal o engajamento.
Os temas, o teor e a grade de programação para cada rede social são
discutidos pela equipe para deliberação”, explica Rosângela Gonçalves
Martins, coordenadora de Gestão de Mídias Sociais da Unifesp.
No que se refere à chamada mídia tradicional, a estratégia adotada
também se mostrou extremamente eficaz. Segundo dados da Ex-Libris
Comunicação Integrada, empresa terceirizada responsável pelo trabalho de assessoria de imprensa da Unifesp junto à mídia, houve maior
procura da instituição por parte da imprensa, assim como dos seus especialistas, principalmente para o esclarecimento da sociedade em variadas questões a respeito da pandemia.
Entre os temas mais solicitados, destacam-se: questões sobre as vacinas contra a covid-19, os seus testes clínicos e a aplicação na população; assuntos ligados à área da infectologia; estudos relacionados ao
tratamento da covid-19 e a ocupação de leitos de UTI do Hospital São
Paulo.
A equipe de assessoria de imprensa aponta que a visibilidade nos
noticiários foi alcançada, sobretudo, por pautas sobre a importância de
se investir em ciência para a produção de vacinas, a defesa da quebra
de patentes, feita pela ex-reitora Soraya Smaili, e os resultados do Epi-

8 Disponível em https://bit.ly/3k3jq61. Acesso ago. 2021.
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covid9, um dos maiores estudos epidemiológico sobre a covid-19 feito
no país.
O resultado de todo esse trabalho pode ser traduzido nos seguintes
números: no ano de 2019, a Unifesp obteve 7.561 inserções na mídia;
já em 2020, com todas as notícias relacionadas à pandemia que foram
veiculadas, chegou-se a 15.805 inserções, representando um aumento
de 109%. Nos atendimentos à imprensa, houve crescimento também
considerável, passando de 981 em 2019 para 1.223 em 2020.
De acordo com o Relatório 2020/DCI Unifesp, o setor de Gestão de
Mídias foi responsável por 2,6 mil postagens relacionadas a ações de
enfrentamento da covid-19. O volume de informações dessa temática
levou à alta expressiva da audiência das seguintes redes sociais: Facebook (77,8 mil), Instagram (62,1 mil), LinkedIn (100,5 mil), Twitter
(4,8 mil) e YouTube (18,1 mil). Comparado a dados finais de 2019,
o montante revela, de acordo com o documento elaborado pelo DCI,
alta consolidada de 22%, 215%, 17%, 156% e 185%, respectivamente. “Esse crescimento proporcionou maior visibilidade, fortalecendo o
bom relacionamento entre a instituição e seus seguidores, comprovado
pelo baixíssimo índice de ruído nas redes sociais da Unifesp”, aponta o
relatório.
Esses números apontam que a lógica de internet do DCI não está
orientada em transformar a web em um sistema de alerta de notícias
(PAUL, 2005), reproduzir uma mídia em outra (BOLTER; GRUSIN,
2000) ou apresentar uma estética voltada para a metáfora dos meios
de comunicação tradicional (DEUZE, 2001; NELSON, 2001). A razão
para os recordes de audiência e engajamento está no fato de o departamento atuar a partir da noção segundo a qual a base da web e da internet são as pessoas. Além disso, conforme destacado no relatório do
DCI, “os canais da Unifesp nas mídias sociais também atuam como

9 Projeto EPICOVID-19 BR: maior estudo epidemiológico sobre a covid-19 no Brasil
chega à fase final, 2021. Disponível em <https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/
item/4986-projeto-epicovid-19-br-maior-estudo-epidemiologico-sobre-a-covid-19-no-brasil-chega-a-fase-final. Acesso em: 21 de agosto de 2021.
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um espaço informativo de relevância e de reconhecimento nacional e
internacional”.
O balanço do DCI mostrou aumento no tráfego do Portal da Unifesp
em razão das redes sociais, com direcionamento que totalizou mais de
200 mil acessos. O site especial sobre coronavírus alcançou cerca de
15,6 mil. Juntos, o portal e o site registraram 6,4 milhões e 48,9 mil
acessos, respectivamente, em 2020.
Com aposta na multimidialidade, o setor de audiovisual produziu 71
peças entre vídeos e animações, totalizando 2h48m de duração, tempo
que ultrapassa o da produção de uma obra comercial cinematográfica de longa-metragem, de acordo com o relatório. O canal da Unifesp
no YouTube recebeu 244 peças audiovisuais, sendo 12 animações, 143
transmissões ao vivo e 89 vídeos e slideshows. Além do YouTube, as
peças foram publicadas em redes como Instagram, Facebook e LinkedIn, além de serem distribuídas por meio do aplicativo para celular
Whatsapp.
Por fim, é importante ressaltar a campanha elaborada para divulgação do Congresso Acadêmico Unifesp 2020, realizado online pela primeira vez. A ação chegou a quase 26 mil inscritos. Desse total, cerca de
40% dos participantes não pertencentes à comunidade Unifesp. Esses
resultados, apurados em 2020, indicam que o DCI estabeleceu os seus
canais como um hub informativo, o qual possibilitou reduzir ruídos comunicacionais e divulgar as pesquisas da Unifesp sobre a covid-19.
A importância de informações precisas e confiáveis
A preocupação dos brasileiros com desinformação durante a pandemia é destaque no Digital News Report 2021, divulgado em junho pelo
Reuters Institute: 83%, de um total de 2009 entrevistados. O Facebook
e o Whatsapp são apontados como principais disseminadores desse tipo
de conteúdo no país. Essas duas plataformas ocupam as primeiras posições no ranking de maior audiência do Reuters Institute.
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O relatório ressalta que a pandemia mostrou o valor de informações
precisas e confiáveis em um momento em que muitas vidas se perdem.
Por essa razão, faz-se importante destacar o acerto da estratégia elaborada pelo DCI não somente em 2020, mas continuada em 2021, comprovada com os índices de acesso apontados anteriormente. A credibilidade da Unifesp junto à comunidade e a atuação do departamento são
fatores significativos para operar contra a desinformação intencional
nessas redes sociais.
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A comunicação pública da ciência e as ações
da Agecom/UFSC na pandemia

Tattiana Teixeira
Mayra Cajueiro-Warren

No dia em que acabamos de escrever este capítulo, 20 de julho de
2021, o Brasil atingiu a marca de 543 mil mortos por covid-19, para um
total de 19,4 milhões de casos. As cifras são fruto de uma série de fatores, como o negacionismo, a ausência de uma política nacional efetiva
de combate à pandemia e de ações eficazes de comunicação de risco em
emergências de saúde pública (ERC, na sigla em inglês), como apontado por Lopes e Leal (2020). Em situações como a que vivemos, a ERC
(Comunicação dos Riscos em Situações de Emergência) é compreendida como estratégica, uma vez que permite “às pessoas que se encontram
em maior perigo compreenderem e adotarem comportamentos de proteção” (OMS, 2018, p.IX). Para funcionar, ela deve ser transparente, usar
uma linguagem acessível a diferentes segmentos da população e canais
distintos de comunicação, desde veículos tradicionais, como rádios e
jornais, até redes sociais. Toda a estratégia deve ser permeada pela confiança - é fundamental que a população confie em seus interlocutores,
em quem lhes orienta diante da situação de emergência.
Na ausência de uma ação federal centralizada, coesa e baseada em
evidências científicas, coube a outros atores atuarem como agentes de
orientação em um cenário marcado tanto pela disseminação contínua de
164

desinformação (RECUERO e SOARES, 2021) quanto pela infodemia
(OPAS,2020).
Foi nesse ambiente que a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) se viu impelida a agir. Em janeiro de 2020, a OMS declarou
que vivíamos uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, mas apenas em 11 de março de 2020 foi anunciado que a epidemia causada pelo novo coronavírus havia se tornado uma pandemia.
Em 15 de março, a UFSC suspendeu todas as atividades presenciais,
após uma reunião de emergência. A justificativa apresentada pela instituição - baseada nas análises de um comitê multiprofissional, formado
por gestores e por cientistas das áreas de saúde - era a da preservação
das vidas: a universidade abriga uma comunidade formada por cerca de
45 mil pessoas que atuam em cinco campi espalhados pelo estado de
Santa Catarina.
Fundada em 1960, a UFSC foi, até 2009, a única universidade federal de Santa Catarina e, de certa forma, o centro gravitacional do
estado, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, sendo
continuamente classificada como uma das dez melhores do país, em
diferentes rankings nacionais e internacionais. Por seu turno, a Agência
de Comunicação da UFSC (Agecom/UFSC), responsável pela elaboração e execução da política pública de comunicação da universidade,
desde os anos 80, dedica especial atenção à cobertura de temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação e, em 1993, ganhou o Prêmio
José Reis de Divulgação Científica, na categoria “Instituição e veículo
de Comunicação”. Com a pandemia, a UFSC usou essa imagem pública
consolidada para, a partir da mobilização de seus especialistas, orientar
a população diante do aumento contínuo de contaminação e de mortes,
sem deixar de produzir ciência, pelo contrário.
Como destacado pelo Subcomitê de Comunicação, vinculado ao
Comitê de Combate à Pandemia de covid-19 da UFSC, muitas pesquisadoras e pesquisadores da universidade contribuíram com o desenvolvimento de diferentes tecnologias para o combate da pandemia, conforme amplamente noticiado pelos canais de comunicação institucional e
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pela imprensa local e nacional. Ressaltamos que, entre março e maio de
2020, a Agecom/UFSC produziu mais de 20 campanhas e 290 notícias
que alcançaram, até o dia 23 de maio de 2020, mais de 12 milhões de
pessoas nas redes sociais. A repercussão do material de comunicação
levou ao crescimento orgânico tanto no Facebook - 8.106 novos seguidores entre 16 de março e 12 de maio - quanto no Twitter - 2.500, no
mesmo período. A título de comparação, durante todo o ano de 2019,
os mesmos perfis obtiveram 12 mil e 11 mil novos seguidores, respectivamente. As postagens sobre o novo coronavírus e as ações da universidade alcançaram quase nove milhões de pessoas no Facebook e três
milhões de impressões no Twitter, sem qualquer tipo de investimento
financeiro direto1.
Este capítulo propõe-se a analisar duas dessas ações específicas, a
saber: a. “Professor da UFSC especialista em pandemias indica medidas de proteção para a ida ao mercado” e b. “Coronavírus: especialistas da UFSC ensinam a fabricar máscaras caseiras seguras”. Mais
do que notícias de serviço, as duas peças podem ser classificadas como
orientações alinhadas às ações indicadas pela OMS em suas recomendações para o que compreende como “comunicação dos riscos em situações de emergência (ERC)”, embora a equipe da Agecom não as tenha
seguido diretamente.
Nossas análises foram realizadas seguindo procedimentos metodológicos adequados ao estudo de caso qualitativo (Yin, 2010). Aqui nos
preocupamos em compreender como e porque a UFSC contribuiu para
disseminar informações referenciadas em ações de comunicação pública da ciência, auxiliando no combate ao novo coronavírus. Ao mesmo
tempo, procuramos entender as consequências imediatas de tais iniciativas, a partir de sua repercussão nas redes sociais e na imprensa tradi-

1 A Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) criou,
por meio da Portaria Normativa nº 360/2020/GR, de 11 de maio de 2020, o Comitê de
Combate à Pandemia de covid-19. O Subcomitê de Comunicação foi um de cinco criados para subsidiar o comitê central de dados para a tomada de decisão a respeito do
combate à covid-19 na Universidade. Os dados aqui citados foram retirados do relatório
produzido por esse subcomitê, do qual as autoras fizeram parte.
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cional. Uma análise inicial de todas as peças produzidas no período nos
permitiu selecionar as duas indicadas, primeiro, por terem sido pioneiras em sua temática e forma de abordagem e, depois, por serem marcos
nas métricas alcançadas em diferentes plataformas, como se verá ao
longo deste texto. Além da análise qualitativa das peças indicadas, realizamos entrevistas semiestruturadas com os cientistas responsáveis
pela produção desse material, a fim de entender suas motivações e as
consequências das repercussões públicas, até então inéditas em suas
carreiras. A opção por procedimentos qualitativos deve-se também à
excepcionalidade do momento em que vivemos, uma vez que “a pesquisa qualitativa permite mais particularmente estudar esses momentos privilegiados, dos quais emerge o sentido de um fenômeno social”
(DESLAURIERS e KÉRISIT, 2008, p.131).

A busca por informações sobre a covid-19 cresceu de forma bastante acentuada a partir de março de 2020. Em meio a informações
verdadeiras divulgados por cientistas, governos e instituições confiáveis, aumentou também a quantidade de conteúdos falsos e enganosos,
gerando o que a OMS classificou como infodemia, isto é, “um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil
encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa”
(OPAS, 2020).
Nessa época, a UFSC se preparava para retomar as aulas - o semestre 2020.1 começou em 04 de março. Já havia, evidentemente, um
clima de apreensão instalado e a primeira reunião dos gestores para
discutir o que ainda era uma epidemia aconteceu em 02 de março, com
a participação da direção da Agecom. Nesse primeiro encontro, ficou
acordado que a instituição iria informar e conscientizar a comunidade
universitária acerca das precauções para evitar a disseminação do vírus
no ambiente acadêmico. As primeiras peças de divulgação começaram
a ser preparadas logo em seguida. A Agecom contou com o auxílio de
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professores da UFSC, especialmente do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (Centro de Ciências Biológicas), técnicos-administrativos em Educação do Departamento de Atenção à Saúde
da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e do Hospital
Universitário para preparar imagens para redes sociais, entrevistas em
texto e em vídeo e, assim, recepcionar a comunidade com informação
cientificamente referenciada.
Em 03 de março, uma notícia sobre prevenção foi publicada no site
e, em 04 de março, as primeiras peças para redes sociais foram postadas
com mensagens como: “O coronavírus tá aí - Você já sabe o que fazer?”
e “Lave frequentemente as mãos com água e sabão”. Além disso, foram
veiculadas recomendações sobre reuniões presenciais e o uso de máscaras apenas para os profissionais de saúde, seguindo as orientações da
OMS. Ao mesmo tempo, a Agecom preparava vídeos, sinalização para
os locais de grande circulação de pessoas e novas campanhas de conscientização para as redes sociais.
Com o agravamento da pandemia, em 15 de março, as atividades
presenciais foram suspensas - a primeira morte oficial por covid-19 no
país seria registrada dois dias depois. Até aquela data, a comunicação
da UFSC já havia publicado notícias sobre as reuniões do comitê multiprofissional; um vídeo sobre epidemias com cientistas que estudam esses eventos; uma entrevista, feita pela TV UFSC, com uma especialista
respondendo dúvidas sobre a doença e uma campanha sobre comportamento seguro nos restaurantes universitários que, diariamente, recebiam cerca de 7.500 pessoas, em dois turnos de funcionamento.
Uma análise do número de acessos às notícias publicadas pela UFSC
nesses primeiros dias de aulas e de notícias relacionadas à pandemia
demonstra o acerto da estratégia de ampliar a comunicação naquela situação de crise: o site da instituição teve picos de acesso nos dias 12 de
março, com 41.950 visualizações da página noticias.ufsc.br (principal
notícia: UFSC prepara anúncio de medidas de combate ao Coronavírus), e 15 de março, com 84.643 (data da suspensão das atividades presenciais). As visualizações no início de março, antes dessas datas, eram
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significativamente menos expressivas - cerca de 10 mil por dia. Havia
uma indiscutível necessidade de informações confiáveis e a UFSC precisava se antecipar, em consonância com o seu papel social enquanto
instituição de ciência reconhecida internacionalmente. É importante
lembrar que, naquele período, o governo federal transmitia orientações
contraditórias sobre a pandemia e suas formas de prevenção, inclusive,
com alguns de seus representantes estimulando o negacionismo (LOPES e LEAL, 2020).
Ciência em pauta

Como destacado, tendo em vista o volume e a qualidade da produção específica sobre a pandemia, foi necessário fazer um recorte preciso do corpus de análise, usando os parâmetros (1) alcance - isto é,
quantidade de acessos e repercussão para além da comunidade UFSC,
conforme dados fornecidos pelo Google Analytics e clipagem de imprensa realizada pela Agecom - e (2) ineditismo da mensagem, para
que pudéssemos entender os destaques da comunicação da UFSC no
período estudado.
A partir dessa perspectiva, chegamos a dois produtos específicos.
O primeiro foi publicado no site sob o título “Professor da UFSC especialista em pandemias indica medidas de proteção para a ida ao
mercado”2, em 18 de março de 2020. Naquela data, por conta de tal
publicação, foi registrado, a partir do Google Analytics, 740.964 visualizações do site de notícias da universidade. Durante a semana, a visibilidade seguiu muito acima da média: 19 de março, 296.308 acessos;
20 de março, 119.282; 21 de março, 124.110; 22 de março, 68.207;
23 de março, 32.982; 24 de março, 41.740. Os números da notícia em

2 Disponível em https://noticias.ufsc.br/2020/03/professor-da-ufsc-especialista-em-pandemias-indica-medidas-de-protecao-para-a-ida-ao-mercado/ . Acesso em 12 de
julho de 2021.
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questão, ao longo do ano de 2020, chegaram a 1.513.290 visualizações
de página.
Figura 1 - As métricas: os dois picos referem-se à publicação das
peças analisadas neste artigo

É importante destacar que a estratégia de divulgação envolveu a
produção de cards sobre o mesmo tema para o Facebook e o Instagram
- no Twitter, foi usado o mesmo título adotado no site - e uma peça resumida para ser enviada pelo Whatsapp. Em todas as redes, o alcance
foi igualmente surpreendente, a exemplo do que ocorreu no Facebook,
onde, de acordo com a plataforma, mais de sete milhões de pessoas
foram alcançadas - houve 224.296 curtidas, comentários e compartilhamentos, o que é essencial para se compreender o engajamento, sendo
que esses números se referem ao período desde a publicação até a presente data. Ou seja, a informação viralizou, o que indica a relevância do
conteúdo, sobretudo, se pensarmos na enorme quantidade de informação publicada sobre pandemia e o novo coronavírus naquele período,
em diferentes plataformas (OPAS, 2020). Por que, então, essa postagem
se destacou tanto ?
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Figura 2 - Exemplo de cards usados nas redes sociais da UFSC

A ideia da pauta - cuidados a serem adotados no mercado - surgiu a
partir de uma conversa do professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Oscar Bruña-Romero, com sua orientanda de iniciação científica, que queria saber como proteger os pais. A
associação de orientações técnicas e práticas, baseadas em evidências
científicas, a uma linguagem clara e direta, pode ajudar a explicar o
sucesso da postagem e confirmar o espaço de confiança ocupado pela
universidade, pelo menos quando se trata da respeitabilidade adquirida
pelos seus pesquisadores. O próprio Bruña-Romero se surpreendeu com
a repercussão e o alcance do texto que, aliado ao seu conhecimento na
área de epidemiologia, logo o alçou à condição de porta-voz científico
da UFSC na pandemia, sendo constantemente demandado por jornalistas, uma situação até então inédita para ele. Em entrevista concedida a
Mayra Cajueiro-Warren, o pesquisador destacou que, frequentemente,
precisou interromper sua rotina para atender à imprensa - inclusive aos
finais de semana -, e passou a entender a necessidade de colaborar com
informações de qualidade, por mais desafiador que pudesse ser estar
disponível todos os dias e horários.
Para além da visibilidade alcançada a partir das redes da UFSC, a
postagem foi reproduzida em veículos de todo o Brasil - a exemplo dos
portais UOL e R7 Notícias - e até por influencers, como a médica e vencedora da edição 2020 do BBB, Thelma Assis, que, só no Twitter, tem
mais de 1,3 milhão de seguidores.
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A mesma perspectiva de orientação oportuna, clara e direta, caracterizou a segunda peça selecionada para esta análise. Em 02 de abril de
2020, o texto “Coronavírus: especialistas da UFSC ensinam a fabricar
máscaras caseiras seguras”3 foi publicado. Na data, o site de notícias da
UFSC teve um salto de acessos: passou de 16.292 no dia 01 de abril,
para 99.849 em 02 de abril. A tendência de crescimento manteve-se
em 03 de abril, quando o passo a passo foi publicado nas redes sociais
em forma de cards. O site teve, nesse dia, 171.421 acessos e o post alcançou 71.575 pessoas no Facebook. O documento, produzido por 60
pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas (CCB) após estímulo
do professor Carlos Rodrigo Zárate-Bladés, é uma espécie de cartilha
eletrônica com vídeos e fotos que ensina a produzir máscaras caseiras
de forma adequada, com tecidos e técnicas seguras.
No mesmo dia, o Ministério da Saúde do Brasil havia publicado
uma notícia sobre a produção de máscaras caseiras simples, ilustrada
com um diagrama que ensina a fazer o equipamento de proteção usando uma camiseta4. Embora em todo o mundo a comunidade científica
debatesse intensamente a necessidade e a eficácia de máscaras caseiras
como forma de proteção, a OMS, só em 05 de junho, recomendou o uso
desses equipamentos em locais onde não fosse possível o distanciamento social como medida para frear a disseminação da covid-195.
No vácuo de informações referenciadas de qualidade para a produção das máscaras, o sucesso da postagem - que trazia até referências
bibliográficas - foi imediato, criando, inclusive, uma espécie de selo de
qualidade. Não era difícil, logo após a publicação, encontrar anúncios
no Whatsapp ou no Instagram de artesãos indicando que seus produ-

3 Disponível em https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-especialistas-da-ufsc-ensinam-a-fabricar-mascaras-caseiras-seguras/ . Acesso em: 15 de julho de 2021.
4 Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus . Acesso em: 15 de julho de 2021.
5 Disponível em: https://www.bbc.com/news/health-52945210 . Acesso em: 20 de julho de 2021.
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“(...) foi muito claro ver como a população foi presa fácil de
tanta desinformação, e uma coisa que precisamos melhorar
muito é transmitir de forma mais clara, simples e rápida o
nosso trabalho diário à população. Está muito escancarado
na atualidade como é fácil enganar as pessoas, e isso tem
um pouco a ver com a falta de comunicação que a gente faz
do nosso trabalho à comunidade em geral (...)”

Caminhos possíveis
A pandemia colocou em evidência uma série de questões urgentes:
a importância do combate às desigualdades sociais; a necessidade de
valorizar e incrementar sistemas públicos e gratuitos de saúde; a relevância das redes sociais - para o bem e para o mal - na disseminação de
informações de saúde pública e a importância da comunicação pública
de ciência, tecnologia e inovação são algumas delas.
Neste trabalho, procuramos analisar, ainda que brevemente, como a
UFSC atuou como agente em dois processos complementares: na disseminação de informação referenciada e na valorização da comunicação
pública de ciência, dando protagonismo a seus pesquisadores, em um
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tos eram “modelo UFSC”, portanto, confiáveis e seguros. De acordo
com o Google Analytics, foram 661.604 visualizações da página, sendo
497.894 únicas, ao longo de 2020. Mais uma vez, as orientações mereceram destaque na imprensa de referência, com 22 menções na clipagem do período.
Assim como Oscar Bruña-Romero, o pesquisador Carlos Rodrigo
Zárate-Bladés, que coordenou a iniciativa, se surpreendeu com a repercussão. As orientações - disponibilizadas em português e espanhol
- alcançaram outros países. A sensação para os pesquisadores foi de
alegria, por conseguirem fazer frente à desinformação e contribuir no
combate à pandemia a partir do conhecimento científico acessível, um
esforço que, de acordo com o próprio Zárate-Bladés, precisa ser intensificado:
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cenário em que predominaram a desinformação e a ausência de políticas públicas unificadas para o combate à pandemia.
Premida pelo tempo de ação cada vez menor, a instituição optou,
desde o início, pela transparência das informações científicas e pela linguagem acessível ao público de não-especialistas, estimulando ações
seguras de higiene e saúde pública. Ainda que não tenha decidido de
forma consciente e planejada, a equipe de comunicação da universidade seguiu princípios fundamentais presentes em guia produzido pela
OMS para políticas e práticas em comunicação de risco de emergência.
O resultado foi o amplo alcance de orientações, até então inéditas em
seu formato e/ou profundidade, que passaram a ser compartilhadas por
veículos de imprensa, formadores de opinião, cientistas e a população,
de um modo geral.
Analisando as métricas, o conteúdo e as consequências imediatas
das publicações, podemos inferir que, para combater a desinformação
em situações como a que vivemos, é fundamental que os atores de toda
a cadeia de produção científica se voltem também para a produção de
informação referenciada e, neste sentido, o papel das assessorias e/ou
agências de comunicação das universidades é central. O investimento, portanto, em comunicação pública da ciência e na qualificação da
equipe precisa ser uma constante, aliada à reflexão sobre a linguagem
mais adequada para cada situação específica e atenção aos formatos
inovadores.
O êxito nas ações empreendidas pela Agecom/UFSC é fruto, ressaltamos, do trabalho coletivo, tanto dos técnicos que atuam diretamente
na agência quanto dos cientistas que aceitaram assumir o papel de protagonistas, atendendo à imprensa e produzindo material-base essencial
para esclarecer a população.
Ainda há muito a ser feito, como comprovam as falas dos pesquisadores entrevistados para este trabalho, mas os resultados aqui observados apontam para possíveis caminhos. Se é inegável que as universidades públicas de diferentes regiões precisam ampliar sua participação
na comunicação pública da ciência, de forma contínua, é igualmente
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importante perceber que a população - ou parte dela - está em busca de informação qualificada e confia nos nossos cientistas, sobretudo,
quando o diálogo com eles é baseado em uma linguagem direta, clara,
que permite ações objetivas. Cabe, portanto, às IES públicas assumir
o papel de agente de combate permanente à desinformação a partir da
produção de informação referenciada, buscando novos formatos e linguagens que possibilitem aproximações com a comunidade, por mais
desafiador e árduo que esse caminho pareça ser.
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Jornal da Universidade (UFRGS):
estratégias para valorizar a academia e
a ciência durante a pandemia

Everton Cardoso

Felipe Ewald

Quando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) interrompeu as atividades presenciais, em 17 de março, em decorrência da
pandemia de covid-19, a equipe do Jornal da Universidade (JU) entendeu que era preciso oferecer uma resposta rápida à comunidade acadêmica e à sociedade. O cenário geral era de incerteza e temor diante da
crise sanitária e todos estavam atônitos com a necessidade de isolamento
social. Três dias depois, foi publicado o editorial que anunciava o posicionamento a partir de então: o jornal mensal passaria a ter publicações
semanais e a publicação impressa, ainda que com alguma presença digital, investiria em uma nova plataforma online e começaria a chegar em
formato de newsletter às caixas de e-mails de uma lista de assinantes. Em
26 de março, então, já estava no ar uma edição digital com quatro reportagens e dois artigos.
Até o mês de agosto de 2020, essas edições publicadas a cada quinta-feira eram enunciadas como “extra”, mas, como não havia previsão
de retomada das atividades presenciais, tornaram-se produção regular.
Ainda não se tem muita clareza sobre como esses novos formatos vão
conviver e se articular com a edição impressa – que se pretende retomar em formato renovado tão logo voltarem as atividades presenciais.
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Os constantes desafios que foram se apresentando no percurso – e que
seguem surgindo – têm demandado um foco no presente e direcionado as
atenções para outros aspectos mais ancorados no ambiente digital.

Este relato de experiência, portanto, pretende apresentar resultados
desse investimento de energia e esforço da equipe do JU e que foram,
inicialmente, publicados no formato de relatório anual de atividades1,
bem como trazer à luz as motivações e os princípios subjacentes, abrindo caminho para algumas reflexões a respeito desse processo. O presente texto é resultado de uma produção coletiva de coleta, organização e
processamento de dados e informações realizadas pela equipe de profissionais e estudantes bolsistas em atuação no JU em janeiro de 2021.

O JU começou a ser editado em setembro de 1997 pela então Coordenadoria de Comunicação Social da UFRGS – atualmente, Secretaria de
Comunicação Social (Secom) – e desde sua gênese busca se colocar como
espaço de reflexão sobre as instituições universitárias em sua completude
e em seu papel social. Nessa trajetória de pouco mais de duas décadas,
a publicação vem buscando se posicionar como veículo de comunicação
pública comprometido com a concretização do ideal universitário de elaboração e circulação de conhecimento.
O trabalho desenvolvido por jornais universitários como o JU abre
espaço para temáticas ligadas às atividades das instituições federais de
ensino superior – notadamente o ensino, a pesquisa e a extensão –, mas
também amplia esse escopo para que sejam abordados assuntos mais gerais da atualidade que interessem às comunidades às quais se dirige e
ao público externo. Além disso, pretendem ser fontes confiáveis de informações sobre a academia, tratam de ciência em linguagem acessível,
1 O relatório anual de atividades do JU está disponível em www.ufrgs.br/jornal. Atuaram, na sua elaboração, os profissionais Everton Cardoso (editor-chefe), Jacira Cabral
da Silveira (editora executiva), Felipe Ewald (editor assistente), Fernanda da Costa (repórter), Flávio Dutra (repórter fotográfico), Antônio Falcetta (revisor de texto) e Carolina Konrath (programadora visual) e os bolsistas e estagiários estudantes de Jornalismo
Anna Ortega, Bárbara Lima, Eduarda Stefenon, Gregorie Garighan, Julia Ozório, Julia
Provenzi, Karoline Costa e Leonardo Machado.
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Um veículo de comunicação pública
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desenvolvem temáticas com abordagem aprofundada e perene, trazem
debate de ideias e reflexão crítica, participam da construção de imagem
das instituições de ensino superior e servem como prestação de contas à
sociedade.
Ao formar ao redor de si uma comunidade partilhada, um jornal universitário insere-se num circuito comunicacional complexo e pleno de
nuances. Como agente aglutinador e organizador de fluxos informacionais, precisa estabelecer relações tanto com os indivíduos que compõem
a comunidade acadêmica (estudantes de graduação e pós-graduação, ser-

tucionais (direções de unidades acadêmicas e administrativas, coordenações de cursos de graduação e pós-graduação e chefias de departamento).
Neste sentido, estabelecer relações individuais e institucionais permite constituir uma rede com aqueles e aquelas que serão inicialmente
fontes de informação sobre o cotidiano da instituição, possibilitando o
acesso a fatos, aspectos, ações e outros elementos que estejam distantes
do olhar imediato da equipe jornalística. Além de sugerirem possíveis
pautas, esses integrantes da universidade podem ainda contribuir como
fontes de informações e análises na apuração e na composição das matérias.
Da mesma forma, a formação dessa rede capilarizada é relevante do
ponto de vista da circulação da produção jornalística, visto que essas pessoas constituem o público leitor do jornal e, ainda, são potenciais catalisadoras ao disseminarem os conteúdos entre seus contatos e em suas
redes digitais. Além disso, ao se associar a determinados agentes e instituições do ambiente universitário, uma publicação como o JU angaria
capital simbólico seja pelo prestígio, seja pelas posições ocupadas por
esses entes.
Dentro desse contexto, foram elencados alguns desafios e, portanto,
focos para o trabalho durante o ano de 2020 e para as adaptações no
contexto de isolamento social: a busca por pautas e fontes, no âmbito da
coleta, e a circulação pontual entre públicos de interesse específico, no
âmbito da disseminação dos conteúdos. Também o trabalho com redes
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vidores docentes e técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados)
quanto com as instâncias e posições que compõem as hierarquias insti-
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sociais se configurou algo a ser aprimorado no que se refere a processos
e conteúdo, mas sempre levando em conta que há uma limitação financeira, restringindo-se ao alcance orgânico permitido pelas plataformas.

Conhecimento e aprofundamento
Nas 39 edições publicadas entre março e dezembro de 2020, 190 produções jornalísticas foram realizadas pela equipe do JU: 143 reportagens, 29 entrevistas e 18 perfis. Em razão do momento que se vivia e da
necessidade de trabalhar informação de forma qualificada e baseada na

social do jornalismo de reportagem no âmbito da comunicação pública
como uma possibilidade de contextualizar e aprofundar o conhecimento
sobre o tempo presente e, depois, permanece como um registro dessas
vivências.
O trabalho de reportagem incluiu a produção de imagens com viés
documental e, necessariamente, in loco. O repórter fotográfico da equipe
foi o único profissional a sair para atividades presenciais, devido à necessidade de estar presente para poder produzir fotografias que dessem
a força necessária ao material jornalístico. A partir de um material vasto,
foram selecionadas e veiculadas 711 imagens junto aos textos durante o
período. Além disso, abriu-se espaço para 51 ilustrações e obras originais
feitas por artistas convidados.
Nesse cenário, para delinear uma proposta editorial que seguisse a
linha do JU de oferecer aos leitores informação qualificada, organizada
e interpretada, subsídios para reflexão e relatos humanizados, pensou-se
em qual seria o problema central de comunicação a ser trabalho. Chegou-se, então, a duas questões norteadoras: O que a UFRGS está fazendo?
e Como a UFRGS comunica o que está fazendo? Como desdobramento
dessa problematização, expandiu-se essa ideia para quatro eixos de conteúdo, cada um gerado a partir de um conjunto de perguntas-problema
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ciência sobre a pandemia, o isolamento social e suas consequências, 102
dessas matérias (71%) abordaram, além da saúde, temas como educação,
economia, direitos humanos e segurança pública. Isso reforça o papel
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que levariam à construção de um determinado sentido sobre a Universidade e que serão detalhados a seguir – serviço, ação, reflexão e vivência.
A UFRGS possui um espaço para matérias jornalísticas mais pontuais – o UFRGS Notícias, no site institucional e nas redes sociais –, além
de ter criado um site específico para informações e atualizações mais
imediatas sobre a pandemia e suas consequências. Em razão disso, o JU
não concedeu muito espaço para o eixo serviço, que pretendia responder
às seguintes questões: Como está o funcionamento da UFRGS? Quais

recia de forma mais indireta na abordagem dos demais eixos, mais abrangentes e perenes, e mesmo no fato de o JU estar circulando semanalmente apesar da interrupção de muitas atividades.
Com o objetivo de comunicar à sociedade como a comunidade acadêmica estava auxiliando no combate à epidemia, o eixo de conteúdo ação
buscou guiar-se a partir de duas indagações: O que a comunidade acadêmica está fazendo para auxiliar no combate à epidemia? Que projetos
estão sendo gestados e que ações estão sendo realizadas? O sentido a ser
construído era “UFRGS está contribuindo”.

Para tal, foram realizadas 24 reportagens que tratavam especificamente de iniciativas promovidas pela UFRGS, ficando a maioria concentrada nas primeiras 13 edições, quando era mais intenso o senso de
urgência e havia uma necessidade de sinalizar que a Universidade não
paralisara diante do momento de crise. Exemplo disso foi a matéria
publicada na segunda edição online, no dia 2 de abril, com o título Teleconsultoria médica dobra número de atendimentos, que detalhou o
trabalho do TelessaúdeRS, serviço de 0800 mantido pela instituição e
que dá suporte a profissionais de atenção primária das 45 mil unidades
de saúde do país.
No âmbito do eixo reflexão, buscou-se criar o sentido “UFRGS está
pensando”, gerado a partir de três perguntas de referência: O que tem
pensado a comunidade acadêmica sobre o período? Que prognósticos
é possível fazer? Qual o papel das universidades e da ciência? Para tal,
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são as orientações à comunidade acadêmica com relação ao cotidiano
universitário? O sentido “UFRGS está funcionando”, portanto, transpa-
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o JU publicou 120 textos escritos por pesquisadores da UFRGS, entre
servidores e estudantes de graduação e pós-graduação – haviam sido 25,
em 2019. Houve, portanto, ampliação bastante significativa do espaço
disponibilizado para artigos se comparado com o que era possível antes,
nas edições mensais impressas.
Mais da metade desses trabalhos (64) tratam especificamente da pandemia, sendo o restante dedicado a temas pertinentes à sociedade brasileira, como racismo, ambiente e cultura. Complementarmente, foram
publicadas 29 entrevistas em formato pingue-pongue, promovendo, no

to o impacto daquele momento estava sendo profundo para todos, o
que levou ao estabelecimento do eixo vivência. Para construir o sentido
“UFRGS está vivenciando”, partia-se de duas questões: Como a comunidade acadêmica tem lidado com a reclusão doméstica? Que redes e sociabilidades têm se constituído nesse momento? Neste aspecto, a necessidade de uma escuta profunda levou à produção de 15 reportagens que
tinham o interesse específico de acompanhar as mudanças no cotidiano
surgidas com a pandemia. Exemplo disso foram matérias sobre as realidades de técnicos administrativos (como na reportagem Estar em casa
com os filhos e trabalhar, de 23 de abril) e alunos (Estudantes de fora
do RS contam como é enfrentar esse momento longe das famílias, de 25
de junho). Também seguiram nessa linha as 14 matérias da série Minha
Saudade na UFRGS, feitas em parceria com a UFRGSTV. Ainda nesse
aspecto das vivências, foram realizadas nove reportagens que retratam
como se organizaram diferentes iniciativas de solidariedade, uma marca
especialmente do início do período.
Adicionalmente ao trabalho nesses eixos de sentidos, em 2020, o JU
buscou atuar para ampliar a diversidade e a representatividade em suas
edições. Num momento em que a comunidade universitária se encontrava
dispersa em atividades remotas e assíncronas, um senso de pertencimento seria fundamental. Dos 609 entrevistados pelo JU para reportagens em
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ambiente da UFRGS, a circulação de ideias provenientes de pensadores
externos.
Já no começo das atividades remotas, começou-se a perceber o quan-
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2020, 379 (62%) são da comunidade acadêmica da UFRGS em sua pluralidade de trajetórias profissionais e acadêmicas: 145 (39%) professores,
76 (20%) técnicos, 110 (29%) graduandos, 43 (11%) pós-graduandos, 5
(1%) estudantes do Colégio de Aplicação e 2 (0,5%) pós-doutorandos.
Já no âmbito da representatividade, elemento central do projeto das
universidades públicas brasileiras nas últimas décadas, buscou-se trazer,
como fontes de informação, mais mulheres, pessoas negras, indígenas,
LGBTQIA+, entre elas trans e não binárias, e com deficiência. Com re-

duas (0,3%) são não binárias. Em relação à representatividade étnico-racial, do total de pessoas entrevistadas, pelo menos 350 (57%) são brancas, 105 (17%) são negras e 12 (2%) são indígenas. Já quanto às pessoas
LGBTQIA+, foram, pelo menos, 15 (2,4%) entrevistadas no ano. E com
deficiência, ao menos 10 (1,6%). Esses números mostram, simultaneamente, que já há um avanço e, principalmente, uma preocupação com
relação a isso, mas que ainda há muito por se fazer.
Circulação e impacto
Para reforçar e qualificar a presença digital, a equipe levou adiante um processo de renovação da plataforma online, incluindo nova programação visual, design de fácil navegação, flexibilidade de elementos
gráficos, multimidialidade (texto, imagem, vídeo, áudio, infográficos) e
responsividade. Desde o lançamento do site, em 26 de março, até o final
de dezembro de 2020, acumulou-se, segundo dados do Google Analytics,
243.371 visualizações, com uma média semanal de 6.081 acessos e tempo médio de permanência de 3min30s.
Como forma de fazer circular esse conteúdo de modo mais eficaz, o
JU lançou uma newsletter de periodicidade semanal. Em 2020, foram enviadas 39 edições nesse formato a uma lista de 8.148 assinantes. Entre as
edições 19 e 39, houve taxa de abertura de 19,07% e de 2,36% de cliques
nos links. Ainda que esses índices, a princípio, possam parecer pouco
significativos, é preciso que se tenha em conta que esse canal por si só já
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lação à identidade de gênero, das 609 pessoas entrevistadas pelo JU em
2020, pelo menos, 341 (56%) são mulheres, 244 (40%) são homens e
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oferece ao conjunto de assinantes – entre eles, a totalidade de servidores
docentes e técnicos administrativos – uma presença semanal constante

Ainda no campo da repercussão do conteúdo, é importante sinalizar
que a equipe organizou-se de modo a publicar regularmente chamadas
para todos os conteúdos nas redes sociais, o que gerou um incremento significativo de alcance. De janeiro a dezembro de 2020, o jornal
conquistou 4.789 novos seguidores no Instagram, Facebook e Twitter,
passando de 3.901 para 8.690 seguidores, mais do que o dobro. Especificamente no Instagram, passou de pouco mais de 1.600 seguidores em
janeiro para mais de 5.035 em dezembro, um crescimento de 215%. Já
no caso do Facebook, esse aumento foi de 47%, pois passou de 1.932
seguidores em janeiro para 2.837 em dezembro, um aumento de 47%.
Finalmente, no Twitter, o aumento foi de 369 seguidores em janeiro
para 818 em dezembro, um crescimento de 122%.
Cenário atual e potencialidades
Este relato parte de dados coletados durante o ano de 2020 sobre o
JU e sinaliza um incremento simbólico e quantitativo a partir da renovação nos formatos. É importante ressaltar, no entanto, que a equipe sofreu
cortes significativos em fevereiro de 2021, quando foram desligadas duas
repórteres contratadas pela Fundação de Apoio à UFRGS, a Faufrgs, que
encerrou esse modo de contratação em razão de mudanças na legislação.
Uma equipe reduzida e menos experiente – visto que a maior parte do
trabalho de reportagem vem sendo feita por bolsistas – impõe um desafio
no sentido de aprofundar temáticas do ambiente acadêmico e científico
sem ter repórteres profissionais especializados. Afinal, os jornalistas que
restaram têm sido direcionados para processos de direção e edição dada a
responsabilidade inerente às funções e à necessidade delas para a execução de um projeto de jornal em sua completude.
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nas caixas de e-mail, criando um sentido de constância e permanência da
publicação e, consequentemente, da UFRGS, instituição que o veículo
representa.
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Diante dessa nova realidade e de um contexto nacional em que a comunicação pública tem sofrido perdas significativas, esse novo rumo do
JU mostra um potencial de renovação dos jornais universitários como
projetos editoriais e tem levado a equipe a trabalhar em alternativas para
manter o foco editorial e a capacidade de ação. Entre as iniciativas estão
um projeto de extensão que está organizando uma plataforma dedicada
ao jornalismo cultural, a reestruturação do UFRGS Ciência – projeto de
divulgação científica –, e uma parceria inédita com outros jornais univer-

Esse cenário ainda se completa pelo fato de o presente ser de ascensão de redes sociais como Instagram e TikTok, nas quais predominam
as imagens estáticas e em movimento, o que levanta questões quanto
a estratégias para angariar leitores para textos longos. Ainda que se tenha conseguido estabelecer uma presença da publicação no Facebook,
Twitter e Instagram por meio de publicações constantes diariamente,
com chamadas para o conteúdo das edições, o alcance disso tem sido
limitado devido à impossibilidade de impulsionamento (uma vez que
não há investimento monetário da UFRGS para aumentar a circulação
nas plataformas de redes sociais) e à ausência de profissional dedicado
a formular estratégias e mesmo a fazer as ações básicas para a formação de redes de relacionamento nesses ambientes, tais como estabelecer
interações com pessoas e instituições de modo mais direto e ativo. Em
razão dessas limitações nas redes digitais, o JU tem buscado investir em
projetos especiais que extrapolem esse espaço, como o ciclo de debates
Esquinas e o Especial Leituras Obrigatórias – distribuído especificamente a estudantes de ensino médio que se preparam para o vestibular
da UFRGS.
Além disso, o jornal tem buscado juntar-se a parceiros como o Observatório de Comunicação Pública (Obcomp) e a Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD), com o intuito de agregar prestígio e, ao
mesmo tempo, participar de processos que contribuam para a qualificação da produção. No campo do reconhecimento do trabalho executado,
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sitários para a produção de conteúdo – iniciada com o Beira do Rio, da
UFPA, e o Conexão UFRJ.
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ainda, é importante destacar que duas reportagens publicadas no JU venceram prêmios de jornalismo em 2020: Lições de um período de silenciamento na UFRGS, de autoria de Emerson Acosta, recebeu o Prêmio da
Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI) na categoria “jornalismo
impresso” da premiação universitária; e Novos canais digitais são criados para atender mulheres vítimas de violência doméstica, de autoria de
Fernanda da Costa, conquistou o 3.º lugar na categoria “Internet e Mídias
Digitais” na premiação concedida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Adpergs).
Permanece, portanto, o desafio de seguir trabalhando num jornalis-

promova diálogo entre instâncias e agentes de uma instituição fragmentada como a UFRGS, sobretudo por sua natureza departamentalizada,
pelo seu grande porte e por uma cultura de autonomia das unidades acadêmicas – aqui não vista como um problema, mas como uma variante a
ser considerada. Ademais, num ambiente pautado pelo texto científico e
predominantemente impessoal, é central manter o investimento em uma
narrativa humanizada, já que ela tem o potencial de dar abertura para a
diversidade, a pluralidade e a representatividade ao trazer histórias de
vida e trajetórias que mostram, a partir das pessoas, o caminho trilhado
pela instituição de ensino superior, construindo uma memória que transcenda as narrativas formadas a partir daqueles que ocupam posições de
poder na hierarquia institucional.
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mo de reportagem que dê conta das possibilidades de contextualização e
aprofundamento condizentes com a tônica do ambiente acadêmico e que
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Parte III - Ensinar e aprender Comunicação
de forma remota
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Literacias digitais e midiáticas para
professores e alunos em contexto de pandemia

Tânia Marcia Cezar Hoff
Egle Müller Spinelli
Sabrina Cancoro Generali Clemente
Isabela Afonso Portas

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
anunciava a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). No Brasil,
uma das primeiras medidas de prevenção foi o fechamento de escolas,
que assim permaneceram por meses até serem definidas regras para a
abertura parcial1. As escolas entraram no jogo político de negociações
dos prefeitos e governadores2, mesclando a necessidade de cuidado
com a saúde de crianças, adolescentes e professores com interesses político-eleitorais.
Diante desse cenário, foi necessário migrar das salas de aula presenciais para plataformas digitais e outras mídias. Desde então, houve uma
intensificação do uso das tecnologias da informação e da comunicação
(TICs) (CETIC.br; NIC.br; CGI.br, 2020a), sem que, necessariamente,
educadores e estudantes estivessem preparados para o uso e o consumo

1 A decisão de reabrir ou não as escolas ficou a cargo dos governos estaduais e municipais.
2 Somente em julho de 2021, o Ministro da Educação posicionou-se formalmente a favor
da retomada das aulas no país, poucos dias depois de ter participado do encontro com o
G20 (https://tinyurl.com/bjeahdae). Até então, discussões e decisões ficavam restritas
aos âmbitos estadual e municipal.
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crítico dos meios. Segundo Costin (2020, p. 9), “foram entregues materiais didáticos nas escolas ou nas residências, adquiridos pacotes de dados para celulares e construídas parcerias com canais de TV ou rádio”,
de modo que os dispositivos ganharam evidência na vida de crianças e
adolescentes para entretenimento e estudo, muitas vezes utilizados sem
apoio ou supervisão de um adulto3.
De acordo com o Painel TIC Covid-19, que comparou dados coletados em 2020 com resultados das pesquisas TIC Domicílios 2018 e
2019, o uso das tecnologias da informação e da comunicação intensificou-se a partir da imposição do isolamento social: é possível dizer que
a pandemia acelerou − ainda que de forma precária − a digitalização no
dia a dia de um contingente significativo de estudantes e trabalhadores
(CETIC.br; NIC.br; CGI.br, 2020a, p. 24).
Quanto ao conhecimento e às condições materiais de professores e
alunos para a realização de aulas online, o quadro brasileiro evidencia
muita complexidade e desigualdade. Enquanto os professores e alunos
de grande parte das escolas particulares tinham acesso, algum conhecimento e condições econômicas de uso e consumo de mídia (dispositivos, acesso à rede e local de estudo na residência), os professores e
alunos de redes municipais e estaduais de ensino vivenciaram situações
muito diversas e, em muitos casos, a falta de condições materiais e econômicas foi o principal empecilho para o desenvolvimento das aulas.
De modo geral, não havia preparo para o uso dos recursos e para lidar
com os riscos derivados do uso indiscriminado dos dispositivos e das
redes, de modo que, em todo o país, emergiram discussões, notadamente em comunidades de escolas particulares, acerca dos cuidados necessários e das responsabilidades quanto à conscientização e à segurança

3 Muitos estudantes em situação de vulnerabilidade não dispõem de acesso à rede ou
não têm dispositivos que permitam acesso seguro e estável, o que amplia sua vulnerabilidade, por não disporem dos pontos de conexão que costumavam ter quando a escola
exercia suas atividades presencialmente. Neste estudo, entretanto, temos como foco
os estudantes que dispõem de conectividade e dispositivos, o que propicia outros tipos
de vulnerabilidade, notadamente aquelas que se referem à proteção e à segurança na
rede.
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[...] a tecnologia e as mídias sociais estão sendo usadas em
grande escala para manter as pessoas seguras, informadas,
produtivas e conectadas. Ao mesmo tempo, [...] está permitindo e ampliando uma infodemia que continua a minar a
resposta global e comprometer as medidas de controle da
pandemia.
Uma infodemia é uma superabundância de informações,
tanto online o quanto off-line. Inclui tentativas deliberadas
de disseminar informações erradas para minar a resposta da
saúde pública e promover agendas alternativas de grupos
ou indivíduos. Informações erradas e desinformação podem
ser prejudiciais à saúde física e mental das pessoas; aumentar a estigmatização; ameaçam ganhos de saúde preciosos;
e levam à falta de observância das medidas de saúde pública, reduzindo assim sua eficácia e colocando em risco a capacidade dos países de conter a pandemia. A desinformação
custa vidas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020,
tradução nossa).

A infodemia, no entanto, é apenas um dos aspectos a ser considerado quando se trata de TICs. Debates até então avaliados como pouco
relevantes ganharam evidência: o consumo midiático pelos estudantes,
sua participação nas mídias, o uso consciente dos dispositivos móveis
e das redes, a proteção da própria imagem e da imagem dos colegas,
o desenvolvimento de uma cidadania digital e, mais amplamente, de
uma educação midiática emergiram como questões que dizem respeito
à escola, mas também extrapolam seus muros, dada a importância para
toda a sociedade.
Assim, diante dos impactos da infodemia, abordamos, neste capítulo, a necessidade de desenvolvimento de literacias digitais e midiáticas
na educação (MARTINS; MARTINS & ALVES, 2021; MARTENS &
HOBBS, 2015; KELLNER & SHARE, 2019), considerando as inter-
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de crianças e adolescentes nas redes. A própria Organização Mundial da
Saúde (OMS) chamou a atenção para as circunstâncias que envolvem
essa pandemia, pois:
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Os desafios de literacias digitais e midiáticas no ensino do
século XXI
Com a ampliação do acesso às TICs e uma sociedade cada vez mais
em rede, a noção de literacia ganha novos significados. Passarelli e
Junqueira (2012) pontuam que, se, em um primeiro momento, havia
uma necessidade de aperfeiçoamento das capacidades de leitura e compreensão dos meios de transmissão de informação, hoje, exige-se uma
série de habilidades para interagir e selecionar, de forma multimídia, o
conteúdo que é produzido e consumido nas telas contemporâneas.
Para Gilster (1997), autor que cunhou o termo “literacia digital”,
essa prática é “como a habilidade de entender e utilizar a informação de
múltiplos formatos e proveniente de diversas fontes quando apresentada por meio de computadores” (GILSTER, 1997, p. 1). Na mesma li-

4 Os grupos focais integram uma das etapas de pesquisa desenvolvida pela Cátedra
Maria Aparecida Baccega, no âmbito da interface comunicação, educação e consumo,
num projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas
de Consumo da ESPM (PPGCOM ESPM) em parceria com o Instituto Palavra Aberta. Mais
informações: https://catedrabaccega.espm.edu.br.
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-relações entre comunicação e consumo no cenário educacional para
a formação de cidadãos críticos (BACCEGA, 2012). A partir dos dados coletados por meio de grupos focais4, realizados em 2019 e 2020,
com professores do Ensino Básico, levantamos os principais desafios
mencionados pelos educadores, com relação à necessidade do desenvolvimento de competências digitais e midiáticas para uma educação
consciente e cidadã.
Professores de diversas disciplinas dos ensinos fundamental II e
médio participaram dos referidos grupos focais, além de coordenadores
pedagógicos de escolas particulares da cidade de São Paulo, os quais
discorreram sobre os seguintes aspectos: como consomem mídia; como
propõem o consumo de mídia em suas aulas; se há uma consciência
crítica nesse consumo; e quais seriam suas demandas acerca de uma
educação para os meios e para o consumo.
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nha, Sonia Livingstone et. al (2005) definem literacia midiática como a
capacidade do indivíduo de acessar, analisar, avaliar e criar mensagens
em uma variedade de contextos diferentes.
Identificamos, a partir de uma breve revisão de literatura, três desafios relativos à educação midiática no Brasil: 1) a desigualdade quanto
ao acesso a dispositivos e à conectividade – conforme a Pesquisa TIC
Domicílios 2019, quase 30% dos domicílios brasileiros não têm acesso
à internet (CETIC.br; NIC.br; CGI.br, 2020a); 2) descompasso entre
os conteúdos e as plataformas em que educadores e jovens consomem
mídia (HOFF; SPINELLI & GENERALI, 2019b; 2019c); 3) falta de infraestrutura nas escolas que, muitas vezes, não oferecem conectividade
a estudantes que também não têm acesso em casa (MORA & SILVA,
2019).
Segundo resultados da pesquisa TIC Educação 2019 (CETIC.br;
NIC.br; CGI.br, 2020b), que investigou o acesso, o uso e a apropriação
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas escolas públicas e particulares brasileiras de ensino fundamental e médio antes da
pandemia, 28% das escolas possuíam uma plataforma online de aprendizagem para os alunos, sendo que 64% dessa parcela eram instituições
particulares. Outro dado relevante: em 2019, 45% dos alunos produziram e publicaram atividades escolares na internet. Quanto aos professores, 51% deles disponibilizaram conteúdos na internet para os alunos e
51% abordaram o tema da segurança na internet com seus alunos.
Com a pandemia do novo coronavírus, os desafios ficaram maiores,
pois, se as escolas, em sua maioria, não possuíam estrutura física de
conectividade para atividades no regime de aulas presenciais, a implementação do ensino remoto e/ou híbrido implicaria estender a conectividade para as residências de professores e alunos, tornando a situação
ainda mais complexa.
Conforme explicado anteriormente, realizamos um levantamento
dos principais desafios relatados pelos educadores acerca da necessidade de desenvolver competências digitais e midiáticas para uma educação consciente e cidadã, considerando os seguintes pontos: consumo
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midiático de professores e alunos; consciência crítica do uso da mídia
pelos alunos; possibilidades e desafios de viabilizar projetos de educação para os meios nas escolas.
Consumo midiático de professores e alunos

Além disso, também faziam uso de vídeos do YouTube para pesquisa
de conteúdo na preparação de atividades pedagógicas, mas, ao mesmo
tempo, manifestavam resistência para desenvolver material audiovisual
como complemento às aulas presenciais. Com a pandemia e as alterações no formato de ensino, que passou a ser majoritariamente remoto,
esse cenário mudou. O consumo de mídia e o contato com diferentes
telas se intensificaram, promovendo um excesso de informações provenientes de diferentes fontes – confiáveis ou não –, o que passou a
marcar a fala dos professores.
Os meus dias são diante de uma tela de computador, o dia
inteiro. [...] Eu estou consumindo de todos os lados: eu tenho um iPad só para responder às famílias, eu tenho um
celular para entrar no WhatsApp, assim como um computador para me comunicar com professores, coordenadores e
diretores; o Zoom, o tempo inteiro para fazer reunião [...].
E o consumo de todo o tipo de mídia: notícias, o tempo inteiro; vídeos, o tempo inteiro; pesquisas, muitos grupos de
WhatsApp com colegas de outras escolas que têm o mesmo
tipo de função que a minha; [...] muitos cursos online [...]
A gente fica, inclusive, numa angústia absurda, [...] e tenta
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Nos grupos focais da pesquisa de 2019 (HOFF; SPINELLI &
GENERALI, 2019a), observamos que os professores já utilizavam a
mídia com finalidade pedagógica. O consumo de informações se dava
preferencialmente, no ambiente digital, por meio de sites, revistas e jornais digitais, tanto de veículos de comunicação tradicionais, como de
instituições públicas e privadas, com o objetivo de acessar materiais.
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Dentre os professores que participaram do grupo focal realizado em
2020, as mudanças são percebidas a partir de seus vieses positivos e
negativos. De um lado, celebram a velocidade de compartilhamento de
conteúdos permitida pelo digital, de outro, queixam-se da exaustão em
decorrência das jornadas de trabalho muito mais longas, do excesso de
uso de telas e da redução de férias para dar conta de mudanças e adaptações nas rotinas de aula.
O uso de recursos digitais durante as aulas foi inevitável. Se, antes,
isso era uma escolha, com a pandemia, tornou-se demanda para promover interação com os alunos. Os professores relataram terem descoberto
novas plataformas e recursos no meio digital, inclusive, afirmando que
pretendem levar ao menos parte dessas ferramentas para as aulas presenciais quando a situação se normalizar.
Quanto ao consumo midiático dos alunos, em 2019, os professores
apontavam que os estudantes tinham como hábito consultar referências
midiáticas apresentadas pelos professores, “o que direciona seu consumo, fato que não implica necessariamente o consumo dessas mídias
de forma crítica, mas por estarem familiarizados a elas” (HOFF; SPINELLI & GENERALI, 2019a, p. 5). Em 2020, com aulas online, essa
percepção se alterou, pois, neste grupo focal, os educadores apontaram
que, durante as aulas, os alunos revelaram um olhar crítico sobre o consumo de informações, apresentando competências para filtrá-las. Fora
da escola, porém, o comportamento é diferente e o consumo é conduzido menos pela consciência crítica e mais pelas emoções.

5 Informação concedida por educadora integrante de grupo focal realizado pela Cátedra Maria Aparecida Baccega, em 30 de novembro de 2020.
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consumir o máximo possível do que vem nas mídias (INFORMAÇÃO VERBAL NO GRUPO FOCAL, 2020)5.
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Consciência crítica do uso da mídia pelos alunos
Nos grupos focais de 2019 e 2020, os professores abordaram as dificuldades que os jovens têm para questionar leituras e os acontecimentos
da sociedade ao seu redor.
Trabalhos sobre fake news (para reconhecimento das notícias falsas) aparentam ser os mais recorrentes em torno do
consumo das mídias de modo crítico. Os professores relatam que os alunos percebem a manipulação que pode ser
construída pelas narrativas midiáticas. Mas, apesar desta
percepção, veem essa questão com naturalidade, como algo
corriqueiro, que faz parte da realidade em que vivem, e não
demonstram muita proatividade e preocupação em modificá-la (HOFF; SPINELLI & GENERALI, 2019c, p. 4).

Os professores vieram muito atrás desse tipo de coisa [...]:
o que vai consumir na internet, que tipo de cuidado, de fonte. Isso aumentou absurdamente. Mesmo nesse período em
que a escola abriu, a partir do dia 7 de outubro [de 2020]
para fazer algumas atividades extracurriculares, essa temática foi bastante forte (INFORMAÇÃO VERBAL NO
GRUPO FOCAL, 2020)6.

A preocupação com a segurança digital foi destacada, pois a estrutura que as escolas utilizam para filtrar conteúdos e garantir a segurança
dos estudantes para as atividades educativas não se reflete nas práticas
individuais dos estudantes. Por mais que tragam a temática para discussão e reflexão, os professores relatam que, fora da escola, o compartilhamento de senhas de redes sociais é compreendido como voto de
confiança entre os jovens.
6 Informação concedida por educadora integrante de grupo focal realizado pela Cátedra Maria Aparecida Baccega, em 30 de novembro de 2020.
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Além da temática das fake news, outro ponto trazido pelos professores foi a
pauta de privacidade, que ganhou ainda mais atenção das escolas a partir do estabelecimento do ensino remoto:
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Os educadores ressaltam, diante desse contexto, que questões referentes à ética digital, segurança da informação e notícias enganosas são
abordadas em sala de aula em diferentes disciplinas com a promoção de
debates e atividades, visando a ampliar o repertório e sensibilizar os estudantes para tais temas. Há, entretanto, um longo caminho a percorrer
para que as práticas conscientes extrapolem o ambiente escolar, constituindo-se como experiência sociocultural integrada à vida cotidiana,
além do fato que a própria mídia deve colaborar para essa construção.

Os participantes da pesquisa, realizada em 2019, relataram a ausência de projetos institucionais de educação para os meios nas escolas em
que atuavam. Havia apenas ações esporádicas, que dependiam majoritariamente da iniciativa individual dos professores. Destacaram que os
projetos que mais se aproximavam da educação midiática eram aqueles
que envolviam recursos digitais, muitas vezes relacionados à produção
e ao consumo de produtos audiovisuais, recursos muito usados pelos
alunos. Além disso, mencionaram a necessidade de cursos sobre os rumos da profissão e as competências do professor no século XXI, ou
seja, um curso que os ajudasse a “repensar a profissão, tanto humanisticamente quanto com as tecnologias” (HOFF; SPINELLI; GENERALI,
2019b, p. 7).
Em 2020, os professores relataram que tiveram de reinventar a maneira de dar aula. Segundo eles, o ensino remoto foi determinante para
o desenvolvimento de novos aprendizados e para a descoberta de novas
ferramentas, bem como de novas formas de dialogar com os alunos.
Houve a necessidade de apropriação das tecnologias digitais para lecionar e de transformação da percepção sobre elas e sobre o consumo,
o que trouxe inovações para as práticas de sala de aula. Mais do que
formar alunos que compreendam os conteúdos das disciplinas e saibam
resolver problemas relacionados a esse universo, os educadores sinalizaram a necessidade de transformação do papel social da escola:
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Possibilidades e desafios para projetos de educação para os
meios nas escolas
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Os professores também destacam fragilidades do sistema educacional: a avaliação, que é inadequada para a almejada formação dos alunos;
o isolamento, que alterou drasticamente a atuação dessas instituições; a
finalidade da escola, que está menos relacionada aos conteúdos e mais
ao agenciamento social: “a grande falta que eles [alunos] sentiram é o
convívio frente a frente” (INFORMAÇÃO VERBAL NO GRUPO FOCAL,
2020)8.
Literacias digitais e midiáticas nas escolas
Se escola e mídia são agências de socialização (BACCEGA, 2009)
e ambas são interpeladas e atravessadas pelas tecnologias de informação, elas devem atuar como espaços de compreensão aprofundada do

7 Informação concedida por educadora integrante de grupo focal realizado pela Cátedra Maria Aparecida Baccega, em 30 de novembro de 2020.
8 Informação concedida por professor integrante de grupo focal realizado pela Cátedra
Maria Aparecida Baccega, em 30 de novembro de 2020.
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A escola, para o adolescente, para a criança, [...] é um lugar onde eles vão se relacionar, aprender a ser cidadãos,
aprender que [...] eles têm algo para trazer, para contribuir
com seus pares, que eles têm o que aprender, que eles têm
o que ensinar. Então, é onde eles vão se constituindo como
seres humanos, por isso está fazendo tanta falta para esses meninos. Quando a gente fala de tecnologia, aprender
a fazer equação, tem milhares de vídeos sobre isso, sobre
os biomas, sobre o que for. [...] O próprio jornal já te traz
um monte de coisa [...]. O conhecimento está aí. [...] Então,
quando a escola faz falta, ela não faz falta por causa dos
conteúdos que a gente ensina para eles. Ela faz falta porque
é o espaço social deles. Se a gente percebe que a essência
da escola é ser esse espaço onde você se relaciona e você
aprende, eu acho que a escola tem que mudar [...] e pensar de que maneira ela vai fazer com que os alunos articulem esses conhecimentos (INFORMAÇÃO VERBAL NO
GRUPO FOCAL, 2020)7.
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mundo, nos quais seja possível explorar temáticas e fomentar discussões, visando à formação de cidadãos críticos.
As análises dos grupos focais de 2019 e 2020 trazem mais pontos
convergentes do que divergentes, ainda que os contextos em que os
dados foram coletados sejam bastante diferentes devido à pandemia.
Houve uma necessidade, por parte dos professores, de usar recursos digitais e midiáticos nas aulas remotas, assim como percebemos uma aceleração no processo de contato deles com um contexto midiático muito
mais dinâmico do que anteriormente. No entanto, quanto ao consumo
midiático e crítico pelos alunos, notamos que as questões relativas à
privacidade e ao consumo de informação apontadas em 2020 são similares àquelas de 2019. Conforme os educadores relatam, o atual modelo
de ensino precisa ser revisto, pois é na escola que os indivíduos vão se
formar como cidadãos. Sendo a mídia uma dimensão central da vida contemporânea, como bem assinalam Paulo Freire e Sérgio Guimarães (2013),
ela deve promover o conhecimento sobre suas ferramentas.
Na perspectiva das literacias midiáticas, busca-se formação crítica
para que os sujeitos não sejam apenas usuários de mídias digitais, mas
também conhecedores das dimensões social, política e econômica implicadas no consumo de mídia, pois eles participam das transformações
sociais promovidas pela intensificação da comunicação digital na sociedade (COULDRY & HEPP, 2013).
A pandemia impulsionou algumas mudanças relativas ao consumo
de mídias e plataformas digitais que já se apresentavam em andamento
nas escolas. O desenvolvimento de estratégias, projetos e políticas para
trabalhar as literacias de forma transversal às disciplinas, entretanto,
não evoluiu na mesma medida, revelando defasagem entre os processos
de escolha e implementação de plataformas e conteúdos e a capacidade
de usuários - educadores e alunos - consumirem tais recursos de forma
crítica e reflexiva.
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Sorria que estamos filmando: os desafios
da transição do ensino presencial para o
remoto na UniNassau Fortaleza

Andrea Oliveira Nery
Daniel Parente Nogueira
Janaína de Holanda Rodrigues

Take 1: a motivação deste relato
A pandemia de covid-19, iniciada na China, no final do ano de 2019,
espalhou-se rapidamente por muitos outros países. As altas taxas de
notificação de casos levaram o comitê de emergência da Organização
Mundial de Saúde, OMS, a declarar um estado global de emergência
em saúde (VELAVAN; MEYER, 2020). Nesse cenário, ainda no primeiro semestre de 2020, instituições de ensino superior (IES) de todo
o Brasil se mobilizaram promovendo iniciativas na busca de minimizar
os impactos negativos da pandemia na educação e na sociedade. Realização de atividades didáticas a distância, condução de pesquisas, disseminação de informação e suporte no atendimento à população, além da
produção e distribuição de equipamentos de proteção pessoal, conserto
e adaptação de equipamentos hospitalares e treinamento para profissionais de saúde (GIMENEZ; SOUZA; FELTRIN, 2020) foram algumas
ações efetivadas.
O Centro Universitário Maurício de Nassau, unidade Fortaleza –
Dorotéias, objeto deste estudo, entrou em pausa de suas atividades pre200

senciais no dia 17 de março de 2020, devido ao aumento dos casos
de covid-19 e a um decreto governamental de proibição da circulação
da população em lugares públicos, permitindo apenas atividades essenciais. A retomada das atividades foi possível com a transição do ensino
presencial para um modelo remoto, no qual passou a ser utilizando a
plataforma de videoconferência Microsoft Teams.
Diante desse quadro, desenvolvemos uma pesquisa cujo objetivo
geral foi analisar a percepção dos professores e alunos do curso de
Publicidade e Propaganda sobre o ensino remoto entre os docentes e
discentes da UniNassau Fortaleza – Dorotéias. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e abordagem quali-quantitativa, que tem
como metodologia a revisão bibliográfica, a aplicação de questionário
aos alunos e o relato de experiência dos três professores-autores, que
integram o curso de Publicidade e Propaganda, composto por nove docentes. O questionário destinado aos estudantes contém 21 questões em
escala Likert, e foi respondido por 26% dos100 estudantes do curso.
Take 2: adaptação do ensino à pandemia de covid-19
A partir de março de 2020, os estados brasileiros adotaram isolamento social, interdição de locais públicos e pausa de atividades sociais,
incluídas as atividades educacionais de ensino presencial, que foram
suspensas em meados daquele mês. Essa situação levou as instituições
de ensino ao dilema inicial de suspender ou manter parcialmente as
atividades, uma vez que o quadro era de imprecisão sobre o período
de suspensão. A continuidade desse contexto envolveu a utilização de
ferramentas de tecnologias digitais que permitissem aos discentes e docentes atuar em suas casas, apesar de não haver condições técnicas,
econômicas e humanas para migrar aos ambientes digitais de maneira
rápida e satisfatória (RABAIOLLI; HANSEN, 2020).
O ensino remoto adaptado à situação de pandemia, que guarda diferenças consideráveis em relação ao modelo de ensino a distância (EAD),
apresentou-se como uma alternativa viável para muitas universidades.
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No Brasil, as universidades públicas se viram em presença
de dois dilemas. Em primeiro lugar, a rejeição histórica da
modalidade a distância, sua baixa utilização entre elas e sua
associação negativa à oferta massiva do setor privado, cuja
modalidade superou, em 2019, pela primeira vez na história, a matrícula presencial dos ingressantes (INEP, 2020).
Em segundo lugar, um conhecimento precário sobre as condições sociais de seus alunos, associado à dificuldade de
fazer com eles contato individual. Tal situação pautou a realização de esforços durante vários meses, desde a realização
de pesquisas tipo survey sobre o uso de computadores e os
desafios reais sobre acesso à internet entre estudantes e docentes até o lançamento de editais e outras convocatórias
para a compra de pacotes de dados e equipamentos e para
cadastro de estudantes interessados na doação (CASTIONI
et al., 2021. p. 401).

Apesar das diferenças observadas nos estados brasileiros, no que se
refere a políticas de enfrentamento à covid-19, o panorama geral mostrou que, após um período de intenso isolamento social e suspensão das
atividades presenciais, esforços direcionados à criação e propagação de
conhecimento sobre o tema começaram a ocorrer por parte de pesquisadores e formuladores de políticas públicas ligados às IES no Brasil
(CASTIONI; MELO, 2020).
Luz. Câmera. Ação! Relatos de experiências dos professores
Ao fim do mês de março de 2020, alunos e professores do Centro
Universitário Maurício de Nassau, unidade Fortaleza – Doroteias tiveram que se adaptar a um ao modelo de ensino remoto. Diferente do
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Porém, grande parte das universidades federais resolveu suspender suas
atividades didáticas nesse período, mas mantendo a discussão de uma
possível retomada ainda no primeiro semestre de 2020. Essa situação
evidenciou a desigualdade digital entre os estudantes. (GIMENEZ;
SOUZA; FELTRIN, 2020).
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observado na maior parte dos casos, a unidade se empenhou para, em
um prazo de sete dias, estruturar o novo sistema, montar as salas virtuais e cadastrar alunos e professores no programa Microsoft Teams,
plataforma escolhida e utilizada até o ano de 2021. Naquele momento,
treinamentos online e vídeos explicativos foram disponibilizados com
o intuito de tornar familiar a ferramenta que, até então, muitos não tinham conhecimento ou prática. Foi possível perceber certa habilidade
dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda com o software proposto. Além disso, sua interface intuitiva permitiu que toda a comunidade conseguisse acessar os recursos principais: login, acesso às salas,
ao chat, às aulas gravadas.
O fato de a universidade dispor, desde antes do período da pandemia
de covid-19, de um portal onde ocorrem planejamento e registros de
aulas e presenças, publicação de material didático, biblioteca virtual e
disponibilização de conteúdo, contribuiu para que boa parte da atividade acadêmica não precisasse de mudanças, visto que já ocorria em ambiente virtual. De fato, a transição das aulas presenciais para um regime
remoto foi a principal mudança observada.
No decorrer dos meses e com o avançar da pandemia, seguindo-se
o isolamento social obrigatório pelo decreto vigente em 2020, foi possível observar que o curso de Comunicação rapidamente se adaptou aos
novos instrumentos de trabalho e estudos. Tais pontos foram percebidos
desde as reuniões de colegiado, em que coordenadores e professores de
todos os cursos ofertados pelo Centro Universitário compartilhavam
com ênfase as dificuldades, como através de pesquisas realizadas rotineiramente pela coordenação com os alunos, com objetivo de promover
melhorias constantes e manutenção do engajamento, de modo a minimizar os danos provenientes de tal mudança.
Um dos facilitadores para a adaptação foi o fato de os alunos do curso de Publicidade e Propaganda estarem cursando, naquele momento,
somente duas disciplinas práticas. A maioria das disciplinas ofertadas
no momento era teórica. As disciplinas com partes da carga horária destinada a práticas eram a de Produção Publicitária em TV e Cinema e a
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de Tópicos Integradores IV. Esta última, não necessariamente prática,
porém, no momento, tratava-se de uma disciplina voltada para a produção de podcasts, utilizando o laboratório de Rádio e integrando teorias
de Marketing, Redação Publicitária e Produção Publicitária em Rádio.
O conteúdo previsto na matriz curricular foi mantido e a mudança-chave ocorreu nas atividades realizadas em sala de aula. O curso
de Publicidade e Propaganda é um destaque na instituição por conta
do trabalho realizado pelos professores que recorrem a metodologias
ativas de aprendizagem. Recursos como sala de aula invertida, seminários, encontro com pesquisadores e profissionais de mercado sempre
foram pontuados pelos alunos como atividades atrativas e estas continuaram a existir no ensino remoto. De fato, a situação das aulas através
de plataforma digital possibilitou encontros com profissionais atuantes
em outras regiões do estado e do país, ou daqueles que, em situações
anteriores, não tinham disponibilidade para se deslocar até a universidade para um encontro presencial.
Em um primeiro momento, a maior dificuldade dos professores girou em torno de construir um ambiente de sala de aula de modo remoto, afinal, alunos assistiam às aulas em diferentes ambientes com interferências diversas, como oscilações na conexão da internet, espaços
compartilhado com familiares, animais domésticos, ocorrendo ruídos
provindos do ambiente externo, dentre outros pontos que dificultam a
concentração dos estudantes. Diante de alguns desses pontos, os professores delinearam planos próprios que permitissem a transmissão efetiva de determinados conteúdos, ainda que remotamente. Pode-se citar
como exemplo as salas de aula invertidas, em que os alunos ficam responsáveis por planejar parte do conteúdo e disseminar para os demais.
Na disciplina de Marketing, ministrada aos estudantes do terceiro
período, uma das atividades propostas foi a apresentação dos 5 P ‘s do
Marketing¹. A professora da disciplina dividiu a turma em grupos e,
através de um sorteio online, realizado em horário de aula, em site especializado, cada equipe ficou responsável por pesquisar sobre o tema,
estruturar a aula e apresentar junto com um case de mercado, exem-
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plificando o conteúdo proposto. Na aula seguinte, os estudantes, preparados para aquele momento, dominaram a sala de aula virtual e se
fizeram presentes e engajados. Constitui-se em um momento de grande
participação da turma e entendimento pleno do que foi proposto, tendo
em vista que havia a intercessão da professora sempre que necessário,
adicionando informações pertinentes e tornando o momento dinâmico
e leve.
Em janeiro de 2021, um grupo de alunos do curso, sob a supervisão
da coordenação, criou um perfil na rede social Instagram para divulgar
informações sobre o curso, compartilhar novidades e curiosidades com
todos os que estão matriculados, com ex-alunos e com a comunidade
jovem que está presente nessa rede. Em julho de 2021, o perfil citado
(@publicidadeuninassauce) contava com 222 seguidores e uma série de
publicações com conteúdos diversos e uma comunicação visual alegre
e agradável desenvolvida pelos alunos.
Conectando essa geração das redes sociais e a sala de aula, na disciplina de Marketing, outra dinâmica foi realizada: a produção de uma
live antecedendo o início das aulas. As lives são recursos utilizados
em redes sociais como o Instagram, Facebook, Twitter ou Youtube, em
que o participante fala ao vivo pelo período médio de uma hora e os
usuários das redes podem participar por meio de comentários, curtidas
e compartilhando o conteúdo com outras pessoas. Elas podem ser acessadas livremente. A live construída pela professora e os alunos abordou
o programa televisivo de grande audiência Big Brother Brasil e as estratégias de Marketing utilizadas pelos participantes e marcas patrocinadoras. Essa ação atraiu estudantes e outros seguidores e permitiu que,
ao iniciar as aulas, boa parte da turma estivesse seduzida pelo conteúdo
em questão.
A professora, por sua vez, sempre utilizava exemplos que foram
elencados na live e realizava a apresentação de cases com o objetivo
de ativar a participação. Estratégias como essa foram importantes para
assegurar a atenção dos estudantes e a transmissão dos conteúdos da
disciplina em situação de ensino remoto, tendo em vista que essa moda-
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lidade permite que os alunos assistam às aulas em outros horários, não
sendo obrigatório estar presente no momento da gravação da aula. Um
dos grandes desafios dos professores, portanto, é o de conectar o aluno
com o conteúdo, propondo atividades e novidades, que estimulam sua
presença e participação no momento da gravação.
Estudantes do primeiro período puderam experienciar uma dinâmica proposta pelo Grupo Ser Educacional, ao qual o Centro Universitário
Maurício de Nassau pertence, denominada Ubíqua, em alusão ao que
existe em toda parte, onipresente. O projeto realizado pelo Grupo Ser
Educacional integrou todas as instituições do grupo presentes no Brasil
por meio de uma parceria com a Florida Christian University, Orlando
– EUA –, oferecendo aos estudantes aulas com professores locais e de
outros países.
No curso de Comunicação, a disciplina ministrada denomina-se
Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Uma vez por semana, os
alunos iniciavam a aula com um professor da instituição de origem, e,
em seguida, eram direcionados à sala de aula internacional. Os professores da Florida Christian ministravam as aulas em português, facilitando a compreensão de todos, e traziam, além do conteúdo, informações atuais e vivenciais. Nessa disciplina, as professoras que estavam
à frente das turmas puderam montar junto aos seus alunos um plano
de carreira, sendo esta uma atividade de conclusão do semestre. Esse
plano foi construído aula a aula, de acordo com o conteúdo ministrado,
e o principal objetivo era auxiliar os alunos recém-chegados em suas
carreiras na área de Comunicação.
Ainda utilizando a metodologia de sala de aula invertida, nas disciplinas de História da Arte e Teoria da Comunicação, ocorriam atividades em que os alunos eram divididos em grupos e ficavam responsáveis
por apresentar um período histórico ou um teórico de destaque à turma, seguido por discussões dirigidas pelo professor, relacionando os temas
abordados com os períodos anteriores e, principalmente, com o presente.
Longe de abordar aqui uma experiência composta somente por bons
resultados, o que este relato de experiência apresenta é a dedicação dos
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A percepção dos alunos em relação ao ensino remoto
Analisamos a seguir as respostas dos alunos ao questionário aplicado. Como delineado na metodologia descrita, o questionário foi elaborado em Escala de Likert, com pontuação de um a cinco, sendo um
discordo totalmente e cinco concordo totalmente e o grupo de respondentes corresponde a um total de 26 alunos. Esse tipo de pesquisa se
classifica como qualitativa e busca apreender as percepções dos respondentes. Aqui, as respostas são demonstradas e discutidas.
A primeira pergunta foi referente ao planejamento e ao aviso prévio
da universidade com relação ao início das atividades não-presenciais
(ensino remoto). Do total de 26 respondentes, 21 (80,8%) concordaram,
parcial ou plenamente, com a afirmativa. Como mencionado no relato
de experiência dos professores, a universidade parou apenas por uma
semana e, logo, iniciou o sistema de ensino remoto. A agilidade de comunicação dos dias atuais e a integração entre coordenação, professores e alunos através de plataformas virtuais, redes sociais e aplicativos
de mensagens, proporcionaram esse resultado.
A segunda pergunta do questionário abordou a decisão da manutenção das atividades de forma remota. A intenção aqui foi tentar entender
a percepção dos alunos com relação a essa decisão, uma vez que o corpo docente aqui representado também foi notificado do modelo escolhido, não tendo participado da tomada de decisão. Os resultados apontam
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corpos docente e discente, bem como da direção e dos colaboradores
da instituição, que, num momento de turbulência, apoiaram-se na tecnologia e, principalmente, no empenho de cada indivíduo para alcançar
esses resultados. Nessa situação de pandemia, também recebemos com
pesar relatos diários de experiências tão diferentes das que ocorreram
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que 14 alunos dos 26 alunos consideraram que a decisão foi unilateral,
partindo da IES sem discussão com o corpo discente, enquanto quatro
discordam da afirmativa e oito se mantiveram neutros. O interessante
dessa questão não é avaliar se foi positiva ou negativa a unilateralidade
da decisão, apenas o fato sobre como a decisão foi tomada. Nesse caso
específico, essa unilateralidade esteve também ligada à agilidade de retomada das atividades, decisão que, por si só, poderia ter sido falha ou
assertiva. Novamente, cabe aqui apontar que a universidade estudada
é uma IES privada, que já possuía um portal, biblioteca virtual e sistema online de relacionamento com docentes e discentes como aponta a
questão a seguir.
Na questão seguinte, que abordou a percepção dos alunos quanto à
preocupação da IES com a situação deles, a maior parte das respostas
também se apresentou em concordância com a afirmativa. Neste ponto,
a participação dos professores envolvidos neste relato é determinante
para apontar casos específicos de alunos que não tinham situações adequadas para a participação ativa nas aulas ou que, devido aos efeitos da
pandemia, entraram em novos empregos para contribuir com a renda
familiar ou poder continuar pagando a faculdade. A utilização da plataforma Microsoft Teams proporcionou o registro das aulas, que ficavam
gravadas, de forma que os alunos pudessem ter acesso a elas mesmo
quando não estavam presentes na aula síncrona.
Uma resposta mais dividida é encontrada nas questões que abordaram as vantagens do ensino remoto em relação ao presencial. É possível concordar que a possibilidade de ter acesso a uma aula assíncrona
traz uma flexibilidade e possibilidade de aprofundamento já observada
em sistemas de cursos a distância. Porém, como aponta o resultado da
questão a seguir, a maioria discordou da afirmativa de que investiria
mais atenção nas aulas remotas. Nesse ponto, observa-se que os principais fatores em questão, que são o aprendizado e o desenvolvimento
pessoal do aluno, não ocorrem em sua melhor forma, visto que há uma
dificuldade de concentração nas aulas em sistema remoto. Isso fica evi-
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denciado quando os alunos são questionados a respeito do ambiente que
têm disponível em casa ou no trabalho para estudar e assistir às aulas.
No que se refere ao meio utilizado e ao acesso à internet para ter
acesso às aulas, observa-se que a atual situação de ensino remoto, por
mais bem desenvolvida que esteja, ainda está longe de ser um sistema bem planejado e direcionado como os cursos focados no ensino a
distância (EAD) ou cursos online já planejados para serem realizados
dessa forma. Por mais adequado que seja o ambiente, a tela pequena de
um aparelho de telefone celular não é o meio que melhor proporciona
o aprendizado em sistema online. Mesmo assim, boa parte dos respondentes afirmou também assistir às aulas pelo computador, permitindo
inferir que não há, de fato, um planejamento efetivo ou rotina para participar das aulas.
A maior parte dos alunos, além de dispor de dispositivos, tinha também acesso à internet, situação que é um retrato dos dias atuais e que,
certamente, seria diferente se essa experiência tivesse ocorrido, por
exemplo, há 10 anos. Infelizmente, novamente cabe apontar que esse
recorte aponta uma situação de exceção e não de regra no sistema de
ensino brasileiro. A orientação ao corpo docente foi voltada para o cuidado com a situação individual de cada aluno, sendo cada caso tratado
como único e, quando necessário, direcionado para a coordenação ou
direção. Além disso, foi recomendada ao corpo docente flexibilização
quanto à cobrança de desempenho dos alunos, no que se refere à presença e participação nas aulas, uma vez que, como já observado e discutido aqui, nem sempre era possível para os alunos estarem presente às
aulas síncronas. Cabe ressaltar que essa flexibilização se referia somente ao desempenho do aluno em sala de aula remota. O nível de ensino
foi mantido a partir da adaptação dos métodos e isso foi percebido pelos
alunos, como mostra o resultado da questão seguinte.
As avaliações também foram adequadas ao modelo remoto, seja no
uso de metodologias ativas ou nas provas realizadas de forma remota,
fato também percebido e apontado pelos alunos. As duas últimas perguntas do questionário estavam relacionadas à preferência pelo ensino
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Corta! Adaptação à mudança e os resultados dos esforços
Este capítulo, desenvolvido mais de um ano após o início da pandemia de covid-19 no Brasil, em março de 2020, teve como objetivo
geral analisar a percepção dos professores e alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Maurício de Nassau, unidade Fortaleza – Dorotéias, com relação ao modelo de ensino remoto
utilizado no período. Esse objetivo foi atendido através do relato de
experiência dos professores e do questionário aplicado com os alunos.
Os resultados mostraram uma adaptação rápida ao modelo, resultado da soma dos esforços da IES, de professores, colaboradores e
alunos, bem como do acesso a tecnologias como Internet e dispositivos
de transmissão e reprodução de aulas online, bem como do prévio sistema de plataforma digital já existente e parte da cultura da universidade.
Apesar desses fatores, professores e alunos demonstraram uma predileção pelo ensino presencial, que pode vir a utilizar o aprendizado desse
período de pandemia em um momento futuro, como ferramenta auxiliar
para as aulas presenciais. Sendo um relato de experiência, os resultados
deste estudo não podem ser generalizados. Seu método, porém, pode
ser replicado, apontando diferentes experiências no mesmo cenário.
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Interações entre o tradicional e o digital:
experiências no ensino superior
em tempos de pandemia

Francisco Verri
Natália Barros da Silva Gomes
Matheus Ravaneli

A necessidade de implantação do ensino remoto, no início de 2020,
devido à pandemia da covid-19, trouxe desafios tanto para o ensino
quanto para a aprendizagem. Professores/as, aluno/as e instituições precisaram reinventar seus modos de produzir e consumir educação, sem
o tempo, os recursos e a preparação para caminhar nessa direção. O
contexto exigiu que fosse assim, que as aulas passassem a ser mediadas
por telas, que a sala de aula fosse a sala das nossas casas, que a atenção
fosse dividida com a família, com os barulhos dos vizinhos, com as
lives do Instagram.
As aulas presenciais no Paraná foram suspensas no dia 20 de março
de 2020, por decreto do governador Carlos Roberto Massa Júnior, o
Ratinho Junior (PSD). A paralisação por tempo indeterminado foi prorrogada a cada novo decreto e com o avanço da doença, bem como a
inexistência de qualquer tratamento eficaz ou cura naquele momento,
tornou-se uma condição estabelecida. A retomada das aulas presenciais
no Ensino Superior, assim como nas demais etapas, demorou a ocorrer
e ainda se dá de maneira híbrida.
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Nesse contexto, o centro universitário localizado no norte do Paraná
em que a experiência se dá interrompeu as aulas no dia 17 de março de
2020 e retomou no dia 30 de março de 2020, remotamente. Foram apenas 13 dias para que os setores pedagógico e administrativo, bem como
os/as estudantes, se adaptassem ao novo modelo. O ambiente virtual de
aprendizagem adotado foi a plataforma Canvas1, anteriormente utilizada somente como suporte para disciplinas e cursos da modalidade a
distância. No curso de Publicidade e Propaganda, todas as disciplinas
migraram para o ambiente virtual, com exceção daquelas de cunho essencialmente prático. O calendário acadêmico de 1/2020 foi cumprido
dentro do previsto, houve um recesso no mês de julho e o semestre
2/2020 iniciou em 03 de agosto, ainda na modalidade remota.
Neste relato, propusemos apresentar como se deu o processo de
interação entre alunos/as e professores/as em uma turma de quinto
semestre de Publicidade e Propaganda da referida instituição, especificamente com enfoque nas disciplinas: Pesquisa em Comunicação e
Comunicação Digital. Tendo em vista as experiências dos professores
ministrantes e de um dos acadêmicos, foi possível constatar que: sendo o ambiente virtual uma novidade para ambos, as adaptações eram
inúmeras e constantes, assim como alguns desencontros; as câmeras e
os microfones pareciam recursos de uso apenas dos/as docentes; o formato de aula remota inibiu, de algum modo, o diálogo. Sendo assim, a
mediação das telas, imposta de maneira repentina e desestruturada no
contexto educacional, prejudicou o processo de ensino e aprendizagem.
Vale destacar que estamos tratando de uma cidade que já foi considerada uma das melhores para se viver, de uma turma situada em uma
instituição de ensino particular, de alunos e alunas majoritariamente de
classe média e de profissionais também munidos de possibilidades, tanto financeiras quanto técnicas, de lidar com tal mudança. Mais importante ainda, trata-se professores/as que são, antes de docentes, comuni-

1 Disponível em: <https://canvas.instructure.com/login/canvas>. Acesso em: 15 jul.
2021.
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Contexto de uma IES privada
Antes de iniciar os relatos, é necessário pontuar que: a) aqui trataremos de um contexto de ensino e aprendizagem específico, porém, as
experiências são múltiplas; b) o foco dessas experiências está em tratar
do processo interacional de alunos/as e professores/as, ainda que outros
desafios sejam mencionados; c) as aulas tiveram início na modalidade
presencial e foram “interrompidas” por 13 dias para, então, retornarem
na modalidade remota.
O último tópico merece ainda mais atenção porque ele é fundamental neste relato, pois o período que professores/as e alunos/as tiveram
para assimilar, preparar-se e, não podemos deixar de mencionar, equipar-se para as aulas remotas foi inferior a 15 dias. Nesse intervalo, um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e uma diretriz geral foram
apresentados aos/às docentes pela instituição. Era necessário ter momentos “ao vivo” com as turmas (que poderiam ser realizados tanto por
meio de conferências quanto por chat), criar uma aba por aula e postar
conteúdos que auxiliassem os/as estudantes a compreender as temáti-
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cadores/as, que aprenderam a lidar com recursos tecnológicos, operar
câmeras, trabalhar com ferramentas de edição, produções audiovisuais
etc. O que queremos, com este relato, é mostrar que se foi difícil estabelecer e manter a interação no meio dos estudos em Comunicação, que
dirá em outros contextos.
Acreditamos que este relato de experiência se justifica por trazer um
olhar de dentro, da vivência das situações. Esse olhar não está focado
somente na visão dos/as professores/as, mas traz também a visão dos/
as alunos/as, ainda que por meio de um recorte pequeno e individual.
Discutir o ensino remoto a partir daquilo que efetivamente se viveu
e vive durante a pandemia não é apenas pertinente, mas fundamental
para refletirmos sobre o ensino e a aprendizagem de Comunicação na
contemporaneidade.
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cas. Tutoriais em vídeo só foram disponibilizados semanas depois e os
desafios enfrentados foram inúmeros.
A disciplina de Comunicação Digital era ministrada pela professora
Natália Gomes e a de Pesquisa em Comunicação pelo professor Francisco Verri. Ambas possuem características bastante distintas, além da
dinâmica de aula de cada docente ser também particular. Enquanto a
primeira tem uma proposta mais prática e voltada às tecnologias digitais, a segunda é mais tradicional e teórica, ainda que também prática. O
que possuem em comum é que os dois professores são bastante ligados
ao diálogo em sala de aula, em um processo de ensino e aprendizagem
crítico, ético e democrático, que valoriza as potencialidades dos/as alunos/as e estabelece pontes entre o conhecimento científico e as vivências de quem aprende.
Assim que as aulas remotas iniciaram, um dos pontos que surgiram foi: como contabilizar a presença? Afinal, era necessário considerar a possível limitação de conexão e equipamentos dos/as alunos/as,
assim como o processo de adaptação familiar e emocional que todos
estávamos passando, tais como: problemas de saúde física e mental;
comprometimento de renda; mudanças de ambiente etc. Dessa forma,
a equipe do suporte do Núcleo de Educação a Distância (Nedu) ficaria
responsável por avaliar os acessos de cada aluno/a, com base na interação durante as aulas ao vivo, nas atividades e no tempo dedicado ao
AVA. Além disso, não era necessário, isto é, obrigatório, ligar a câmera
ou o microfone.
No que diz respeito ao contato com a coordenação do curso e com as
pró-reitorias, as demandas e sugestões concentraram-se em aplicativos
de mensagens (como o Whatsapp) e e-mail. Nenhuma reunião virtual
foi realizada entre professores/as e gestão institucional ao longo desse
período, embora a coordenação e as reitorias se reunissem virtualmente,
uma vez por semana. Já a comunicação entre docentes e estudantes foi
centralizada na plataforma Canvas: além das aulas ao vivo, alunos e
alunas podiam se comunicar por meio de fóruns, mensagens e e-mails.
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Vale destacar que as mudanças de cenário ocasionaram evasões. No
contexto pandêmico do ensino superior paulistano, por exemplo, a taxa
de evasão em instituições de ensino privadas atingiu 10% no primeiro
semestre de 2020, um aumento de 14% em relação ao mesmo período
do ano anterior. O levantamento2 feito pela Associação Profissional das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (SEMESP) consultou 53 unidades de ensino superior da referida cidade, a maior parte formada por instituições com até
sete mil alunos/as. Em nosso caso, quase 20% da turma (um total de 27
alunos/as) do quinto semestre de Publicidade e Propaganda trancaram
a matrícula.
Entre as razões mencionadas pelos/as estudantes deste centro universitário, durante as trocas em sala de aula com os docentes aqui representados, podemos citar as dificuldades financeiras, agravadas pelo
período de pandemia ou pela adaptação ao formato de ensino remoto
emergencial. É importante ressaltar que esse conceito não é sinônimo
de ensino a distância. O primeiro refere-se à adaptação das aulas previstas na modalidade presencial para a modalidade virtual, a partir de
uma crise, isto é, para sanar uma necessidade específica. O segundo
abrange “planejamento a médio e longo prazo de estratégias de ensino
e aprendizagem que levem em consideração as dimensões síncronas e
assíncronas da EaD, [...] além da qualidade pedagógica, qualidade estética que é elaborada por profissionais que apoiam o professor na edição
de materiais diversos” (ARRUDA, 2020, p. 265). Expresso em outros
termos, enquanto um possui caráter improvisado, o outro é estruturado.
Da sala de aula para o ambiente virtual
Com base no que foi explicitado até aqui, faremos relatos mais detalhados, aprofundando os desafios de infraestrutura, conteúdos, adequa2 UOL. Na pandemia, 608 mil alunos interrompem curso no ensino superior privado.
2020. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/10/19/na-pandemia-inadimplencia-e-evasao-crescem-no-ensino-superior-privado.htm> . Acesso em: 19
jul. 2021.
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ção curricular, dinâmicas de aula, além dos pontos positivos e negativos
desse processo de ensino e aprendizagem vivenciado por dois profissionais da Comunicação e um aluno de Publicidade e Propaganda.

A disciplina de Pesquisa em Comunicação é ofertada exatamente na
metade do curso, como continuidade de Metodologia da Pesquisa e precede Projeto Experimental I e Projeto Experimental II, ofertadas no segundo, no sexto e no sétimo semestres, respectivamente. Tais matérias
referem-se ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nesse contexto,
existe a expectativa de que esse componente ofereça base para a elaboração do TCC, tanto no que condiz com a estrutura acadêmica quanto
com a reflexão sobre estudos no campo comunicacional.
Com base na ementa, a disciplina teve como objetivos: caracterizar
o objeto de Comunicação na pesquisa científica e compreender e aplicar
os métodos e técnicas de pesquisas em Comunicação. Para tanto, o planejamento foi desenvolvido em duas etapas: 1) Campo da comunicação;
2) Métodos e técnicas. A primeira fase previa a discussão teórica sobre
o que é ciência, campo e objeto de comunicação. O segundo pretendia
debater e empregar os métodos e técnicas estudadas, como: etnografia, entrevista e semiótica. É importante destacar que a referida turma
manifestava clara preferência pelas disciplinas aplicadas e relacionadas
diretamente à prática publicitária – pois, boa parte já se encontrava no
mercado de trabalho.
O avanço da covid-19 e, consequentemente, a suspensão das aulas
presenciais trouxeram uma nova perspectiva. A disciplina foi transferida para o remoto com a expectativa de um retorno rápido. A insegurança quanto ao formato das aulas – presenciais ou não – foi acompanhada
de um novo desafio: a falta de estrutura adequada para as aulas remotas.
Se, por um lado, a instituição disponibilizou um ambiente virtual, por
outro, as condições reais exigiram criatividade e investimento. Computador, internet, cadeira ergonômica, iluminação e cenário fazem par-
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te de um ambiente agradável e confortável para docentes e discentes.
Além dos investimentos financeiros, ainda foi preciso conviver com as
oscilações na rede da internet e processamento do computador, além
das questões particulares de cada um. No meu caso, havia a necessidade de dar atenção a uma criança de quatro anos, e não foram raras
as ocasiões em que foi preciso interromper a aula devido ao barulho e
acesso dela ao quarto em que eu trabalhava, em busca de atenção ou por
curiosidade.
Outro desafio foi a nova dinâmica estabelecida na plataforma digital. A partir de orientações do Nedu, numa primeira etapa, foi definido
que as aulas poderiam ser divididas em dois momentos: 1) conteúdo
do dia em formato de vídeo e 2) uso do horário de aula para dúvidas
e questões pertinentes à disciplina. Num segundo momento, a orientação foi retificada. A aula deveria ser apenas síncrona, com duração de
uma hora, pelo menos, isto é, ocorrer de forma simultânea, exigindo um
novo planejamento.
A primeira fase da disciplina, de debates teóricos, foi prejudicada
com a transição para o remoto. Nessa etapa, expunha os principais conceitos em um vídeo de 15 minutos e propunha o debate no período
síncrono. Não funcionou. Além do número reduzido de alunos/as presentes, não assistiam ao conteúdo previamente, deixando o momento
para a sala virtual. No segundo estágio, previu-se uma nova dinâmica:
1) disponibilizar textos e vídeos de apoio; 2) explanação rápida dos
principais conceitos; e 3) aplicação das técnicas e métodos em conjunto durante a aula síncrona. O resultado foi uma maior presença dos/as
discentes e participação ativa em determinados módulos, como na aula
sobre entrevista.
É importante destacar que o acesso à sala virtual não é garantia de
participação. Uma das maiores dificuldades é lecionar para câmeras fechadas, sem acompanhar a reação dos/as alunos/as. Entre as justificativas: problemas com a qualidade de internet; ausência de câmera no
computador ou notebook e presença de familiares. Nessa turma, uma
das alunas desistiu porque não tinha acesso ao equipamento adequado.
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As poucas interações, normalmente dos mesmos discentes, davam-se
através de voz, colocando em dúvida se os/as demais estavam acompanhando ou apenas logados nas salas virtuais. A assimilação do conteúdo
ou mesmo eventuais dúvidas não ficavam evidentes, podendo ser mensurado o aprendizado apenas pelas avaliações.
A avaliação foi composta pela entrega de parte de uma pesquisa
científica no 1º bimestre: problema, objetivo, referencial teórico e estado da arte; por exercícios semanais e produção da metodologia da
proposta de pesquisa. A primeira etapa, com maior tempo de aula ainda
presencial, apresentou resultados adequados. Já a segunda, foi abaixo
do esperado. Se as atividades semanais evidenciaram o conhecimento
sobre as técnicas e métodos debatidos, a avaliação bimestral demonstrou a dificuldade na elaboração de uma pesquisa em Comunicação,
em especial, sobre o conteúdo programático do 2º bimestre. Eles/as
manifestavam ter conhecimento sobre determinados métodos, contudo,
expressavam dificuldade em articulá-los numa pesquisa científica, conforme trabalhado nas primeiras aulas.
A disciplina serviu como experiência com o ensino remoto. A pandemia pegou a IES, professores/as e discentes de surpresa, impondo a
adaptação a uma realidade de isolamento social e de dependência da
tecnologia. Nesse contexto, o docente precisou ser multitarefas, muito
mais do que já precisa ser no ensino presencial, o que resultou numa
maior carga horária despendida à função. O professor não se ocupava
“apenas” do preparo das aulas, mas teve de incluir esse trabalho na rotina de casa, sem a estrutura adequada, resultando num maior desgaste
pessoal.
Relato 2 – Professora Natália Gomes

O objetivo do componente em questão era estudar as ferramentas e
práticas da comunicação digital, de um ponto de vista crítico, para uma
melhor reflexão sobre suas questões sociais, históricas e culturais. A
fim de proporcionar um ambiente de aprendizagem que permitisse aos
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alunos e às alunas desenvolver habilidades teórico-práticas para trabalhar em meios digitais, a proposta metodológica da disciplina pautava-se em aulas dialogadas, com base nos textos previamente indicados e
dinâmicas, como: debates, seminários e produções transmidiáticas. No
primeiro bimestre, os tópicos abordados foram: a) transformações do
analógico ao digital; b) desenvolvimento da web; e c) cultura da convergência e da conexão (JENKINS, 2009; 2014). Já no 2º bimestre: d)
inteligência coletiva (LÉVY, 2015); e) principais plataformas e tecnologias de comunicação; e f) efeitos na produção publicitária, como o novo
ecossistema midiático e o storytelling (FRANCO, 2015).
Vale ressaltar que das 48 aulas ao longo do semestre, quatro foram recessos (Carnaval e Tiradentes), 14 foram destinadas a atividades
avaliativas, duas para orientações sobre o ensino remoto (durante a semana de adaptação, após o decreto de suspensão) e somente oito delas
ocorreram na modalidade presencial. Depois de apresentar o plano de
ensino, discutir as próximas dinâmicas e indicar as leituras, fizemos um
debate sobre as diferenças entre o analógico e o digital, assim como de
que forma a Publicidade se insere nos dois contextos. Neste, a maioria
trouxe contribuições, várias pessoas pediram a palavra e tivemos uma
multiplicidade de vozes discutindo a temática proposta. Como docente,
a sensação foi de que o potencial de trocas era imenso e que o trabalho
final (uma campanha transmidiática) seria bastante interessante.
A realidade mudou. Num primeiro momento, mantivemos o cronograma de leituras indicadas, vídeos de até 15 minutos sobre o conteúdo,
assim como apresentações de slides e materiais de apoio eram disponibilizados para serem estudados antes da aula e, durante o momento ao
vivo, utilizávamos o chat para “dialogar”, como seria na aula presencial. A partir das novas orientações, os vídeos não foram mais disponibilizados e fazíamos somente as conferências, com compartilhamento
de tela dos slides e “diálogo”. As aspas foram colocadas para marcar
que, diferente da dinâmica que já havíamos construído com a turma,
antes muito participativa e engajada, a interação não funcionou.
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Relato 3 – Aluno Matheus Ravaneli

As mudanças causadas pela pandemia da covid-19 trouxeram novos
desafios para o aprendizado. O ponto de vista de um aluno pode ser de
grande valia para entender melhor como o processo de adaptação ao
novo formato se deu e de que forma essa experiência pode contribuir
para as discussões a respeito do ensino remoto emergencial.
O primeiro ponto a ser abordado é a drasticidade das mudanças de
cenário, considerando que, de uma semana para outra, a instituição teve
que alterar seu regime de ensino para suprir as novas necessidades geradas pela pandemia. Do ponto de vista de aluno, o período de adaptação
ao novo formato se mostrou extremamente difícil, considerando que
grande parte da turma tinha optado pelo ensino presencial devido a dificuldades com o formato a distância ou por preferência pessoal.
Essa segunda representa melhor o meu caso, levando em consideração minha opção por estar presente em uma sala de aula, algo que facilitava meu processo de aprendizado, recorrendo poucas vezes a outras
ferramentas em busca de conhecimento. Dessa forma, quando a sala de
aula se tornou um ambiente virtual e o contato humano foi substituído
por uma tela, afetou extremamente minha performance de aprendizado,

Interação entre o tradicional e o digital: experiências no ensino superior em tempos de pandemia

A câmera parecia ser um recurso destinado apenas ao lado de cá,
enquanto alunos e alunas (com os mais diversos motivos) não a utilizavam, com exceção da primeira conferência. Os microfones também
pouco registravam as vozes, antes tão presentes. Uma turma com 27
discentes era representada por dois ou três (quase sempre os mesmos)
que faziam a professora sentir um pouco menos que estava falando sozinha diante do notebook. As atividades avaliativas apenas reforçaram
a percepção de que o processo de aprendizagem foi prejudicado. As
tentativas de mudar, melhorar, adaptar, repensar as formas de construir
sentidos juntos/as foram inúmeras durante o período, contudo, os trabalhos finais apresentados se mantiveram aquém da potencialidade evidenciada nos primeiros encontros.
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pois se fazia necessário muito mais esforço para manter a atenção e
compreender os conteúdos ministrados.
A partir daquele momento, cada professor/a seguia diferentes abordagens, na tentativa de se adaptar ao novo modelo de ensino. Alguns/
mas professores/as pareciam bombardear a classe com atividades, a
fim de fazer com que os/as alunos/as colocassem em prática o conhecimento adquirido nas aulas on-line. Entretanto, esse tipo de abordagem
parecia ter o efeito oposto, fazendo com que grande parte da turma
parecesse ainda mais desinteressada, tornando-se uma obrigação bem
mais estressante. Em contraponto, alguns/as professores/as davam mais
liberdade, sem pressionar tanto, na tentativa de tornar as aulas mais leves tanto quanto possível, considerando que o contexto da pandemia já
gerava estresse o suficiente em todos/as.
Pesquisa em Comunicação era uma matéria extremamente teórica,
com um enfoque mais científico, visando à futura elaboração do TCC.
Já Comunicação Digital possuía uma abertura maior para discussões,
sendo também teórica, porém, com espaço para temas mais atuais e
maior participação dos/as estudantes. Apesar dos esforços dos professores, ambas as matérias foram bastante prejudicadas pela súbita mudança de cenário. A falta de interação da turma, motivada pelos mais
diversos fatores, afetou o desempenho de todos/as. No caso de Comunicação Digital, a disciplina se tornou mais monótona porque a professora
falava quase sem resposta. Pesquisa em Comunicação também sofreu
com as mudanças, gerando consequências, por exemplo, na elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso.
O manejo das tecnologias digitais também se mostrou um problema. Apesar de a turma ser quase toda formada pela geração Z3, portanto, ter crescido rodeada por essas ferramentas, alguns/as de nós possuíamos certa dificuldade em lidar com os ambientes virtuais, prejudicando
a experiência de aprendizagem. Outro grande problema foi a conexão
3 O termo é utilizado para a geração de pessoas nascidas, em média, entre a segunda
metade dos anos 1990 até o início de 2010 (QUINTANILHA, 2017).
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com a internet, que era bastante instável, talvez pelo uso dos serviços
de comunicação de vídeo para assistir às aulas. Esse problema parecia
ser coletivo, tanto alunos/as quanto professores/as falavam dos mesmos
problemas, que causavam transtornos, chegando até a adiamentos de
algumas aulas. Esse fator também contribuiu para o estresse, que já era
bastante alto devido à pandemia.
A mistura da rotina doméstica com o novo regime de ensino se mostrou outro desafio, bem maior do que se imaginava. A dificuldade em
encontrar um ambiente isolado dos ruídos da família tornou-se parte da
prática do dia a dia. Além disso, o fato de estarmos dentro de casa, nem
sempre em um contexto preparado para as aulas, assisti-las no sofá da
sala ou no quarto, trajando roupas mais casuais, fazia com que houvesse
um “relaxamento” muito maior, que também prejudicava a concentração, além de contribuir para que não fizéssemos o uso da câmera e do
microfone. Por fim, havia um certo incômodo, como se o ambiente que
antes servia como local de descanso, um porto seguro, tivesse sido invadido contra a nossa vontade para se tornar também um local de estudo.
Para refletir: o novo normal no ensino superior
Entre os pontos que gostaríamos de destacar estão: 1) a interação,
que era constante em sala de aula e praticamente desapareceu quando
fomos para o ambiente virtual; 2) a produção de conteúdo acentuada por
parte dos/as docentes (vídeos, conferências, indicação de textos extras,
tudo para complementar os estudos); 3) as barreiras de conexão com a
internet; e 4) a sensação e comprovação por meio das atividades que
a turma não estava acompanhando, entendendo, envolvendo-se. Vale
ressaltar que a necessidade de expandir as pontes de acesso ao conhecimento por meio de outros recursos foi importante no sentido de nos
ajudar a perceber o quanto poderíamos estar falhando nesse quesito,
talvez por estarmos “confortáveis” com nossas estratégias pedagógicas
presenciais.
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Em meio a um contexto propício para lidar com as tecnologias digitais, com discussões teórico-práticas a respeito, em ambas as disciplinas, podendo desenvolver a criatividade no universo comunicacional,
seja por meio da pesquisa ou da criação de campanhas transmidiáticas,
a turma foi na contramão. Enquanto os professores tentavam se reinventar – até por uma questão de necessidade, os alunos e alunas queriam, a todo custo, agarrar-se ao tradicional, tanto em seus pensamentos
quanto em suas atitudes. Reclamavam, pediam que as aulas voltassem
a ser presenciais e, por não ser possível, pareciam não mais se esforçar.
O desgaste emocional, que já havia se instalado devido ao contexto
pandêmico, só se multiplicou com o home office. A expressão já havia
se popularizado por conta de novas profissões, em razão do crescente
movimento empreendedor no país e de uma geração mais voltada à economia criativa. Mas, a partir de 2020, ganhou um peso, uma conotação
até negativa. Inúmeros foram os memes que surgiram, por exemplo,
trocando home (casa) por hell (inferno), destacando quão difícil foi (e
continua sendo) construir um espaço em casa para trabalhar; conquistar
a compreensão da família; e conseguir separar, de fato, as rotinas doméstica e profissional, sem que se trabalhe demais ou de menos.
Na educação, os desafios foram potencializados. Instituições despreparadas para o enfrentamento de tamanha crise de saúde pública,
que afetou tanto a parte administrativa quanto (e talvez principalmente)
a pedagógica. Docentes despreparados/as para se tornarem produtores/
as de conteúdo digital, utilizar aparelhos e recursos que nem sempre
faziam parte de suas dinâmicas, tendo suas funções multiplicadas, assim como o tempo despendido em preparar, corrigir e se adaptar aos
ambientes virtuais de aprendizagem. Estudantes despreparados/as para
aprender em uma modalidade que não foi a que escolheram, tendo que
depender de recursos que, muitas vezes, não possuíam e, como aconteceu na realidade relatada, ainda precisaram descobrir formas de pagar
seus estudos enquanto enfrentavam o desemprego.
Ensinar e aprender já não se trata de uma troca fácil, pois são incontáveis os fatores a serem considerados, as variáveis que podem favore-
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cer ou prejudicar esse processo. Contudo, a partir dessa experiência específica, vivenciada num contexto específico, observada e relatada por
pessoas que possuem maneiras específicas de significar o mundo, acreditamos que essa troca se tornou ainda mais desafiadora durante a instauração do ensino remoto emergencial. A modalidade presencial deve
continuar sendo retomada, aos poucos, até que volte definitivamente.
A dúvida que fica é: quais serão as consequências do ensino remoto
emergencial? Ele pode se institucionalizar como uma nova possibilidade, pode ficar somente na lembrança (o que não parece provável), pode
ter criado lacunas significativas na formação de incontáveis estudantes.
Ainda não sabemos qual/is dessas hipóteses vai/ão se confirmar. O que
ocorre, hoje, é que o tempo passou, a pandemia ainda não e continuamos despreparados/as.
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As pesquisadoras propõem trazer suas próprias experiências de ensino remoto emergencial, de modo a colocar em relação a dualidade da
escrita tanto como modo de captar o mundo dos acontecimentos na “sucessão empírica dos fatos” quanto como forma de expressão de inspiração literária da “partilha do sensível” (RANCIÈRE, 2009). Buscamos
inscrever essas experiências no campo discursivo da cena do texto, endereçando reflexões e questões a partir da escrita de situações de ensino
vividas durante a pandemia do coronavírus.
A partir de Rancière, tentamos esquivar-nos da separação entre política do pensamento e escrita reflexiva. Através da escrita da cena, realizamos certa ordenação do mundo em que estamos situadas, simultaneamente, enquanto corpos em experiência de trabalho remoto (professoras
no trabalho em organização de caráter científico, nas tarefas de planejar
e dar aulas online, participar de reuniões, produzir textos acadêmicos),
corpos situados em constante deslocamento entre o espaço doméstico
e o espaço do trabalho, e ainda enquanto agentes da cena da escrita autorreflexiva.
Assim, o procedimento de literalidade (RANCIÈRE, 1995) atua na
dupla posição do sujeito em espaços de subjetivação e alteridade, entre
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a situação do indivíduo e sua relação com uma comunidade. A cena de
Rancière tem potência de método para o relato reflexivo sobre práticas formativas, percebendo a Universidade mais do que espaço físico,
como espaço de fluxo constituído pela experiência e pela partilha entre
sujeitos que participam dela; sua ordenação dramatizada pode tornar-se
produtivo modo de olhar e perceber a realidade do processo de ensino-aprendizagem. .
Longe de propormos uma análise de experiências mal ou bem sucedidas em práticas de ensino remoto nos cursos de graduação de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), experienciadas nos anos letivos de
2020 e 2021, interessa-nos relatar e refletir acerca do momento singular
da temporalidade contemporânea - a era covid-19, que parece ter impactado fortemente a vida humana nas mais variadas áreas.
Cabe contextualizar o cenário institucional em que atuamos: professoras de universidade pública federal que, desde março de 2020,
respondeu às demandas de autoridades de saúde pública municipal e
estadual, respeitando e adotando condutas de distanciamento que levaram, em um primeiro momento, à completa paralisação de atividades de ensino presenciais. A UFMG criou comitês de enfrentamento à
pandemia1 e trabalhou continuamente na formulação de diretrizes que
permitiram a retomada das atividades de ensino no modelo chamado de
Ensino Remoto Emergencial.
Na UFMG, o ensino superior dos cursos de Jornalismo, Publicidade
e Propaganda e Relações Públicas está abrigado no Departamento de
Comunicação Social, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
(FAFICH). Com o total fechamento da unidade, práticas de ensino da
área foram planejadas para migração para meios digitais ou por ativida-

1 A Universidade Federal de Minas Gerais criou o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e mantém contínua comunicação com a sociedade e a comunidade acadêmica,
como pode ser consultado nos seus documentos públicos disponíveis: https://ufmg.br/
coronavirus. Acesso em: 15 jul. de 2021.
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des didáticas a distância2. Esse movimento foi tanto de disciplinas teóricas, quanto teórico-práticas e laboratoriais, compondo um mosaico de
atividades acadêmicas curriculares de variadas tipologias no ambiente
online. Os meios digitais, que revolucionaram práticas de comunicação
nas últimas décadas, de súbito, parecem acelerar transformações também na educação e nos processos de ensino de todas as áreas do conhecimento, diante das restrições criadas pela pandemia.
As tecnologias de informação e comunicação complexificaram a relação espaço-tempo, tendo como contraponto a sociedade industrial e
o tempo linear, irreversível, mensurável e previsível do “chão de fábrica”. Castells (2007) pontua que o advento da sociedade em rede trouxe
consigo a fragmentação da noção de tempo, o que transformaria a nossa
experiência da temporalidade, no que se refere à experiência da simultaneidade e da ausência de temporalidade (intemporalidade).
Para o autor, esses dois aspectos fazem-se perceber a partir dos fluxos informacionais que circulam nas redes. A simultaneidade é vivenciada quando compartilhamos com outros sujeitos, por meio das tecnologias de informação e comunicação, eventos e situações distantes no
espaço. Já a intemporalidade refere-se a uma forma de acesso à informação que não privilegia um mecanismo linear de organização e recuperação de dados, mas se relaciona aos “impulsos do consumidor ou às
decisões do produtor” (CASTELLS, 2007, p. 554). Assim que “o tempo
intemporal (...) ocorre quando as características de um dado contexto,
ou seja, o paradigma informacional e a sociedade em rede, causam confusão sistêmica na ordem sequencial dos fenômenos sucedidos naquele
contexto” (CASTELLS, 2007, p. 556).
No contexto do ensino remoto, nós nos vimos tomadas pelo sentimento de urgência e de disponibilidade quase que total para interações,
ao mesmo tempo em que ansiávamos por mecanismos que nos permitis-

2 Ofício sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19 na UFMG.
Disponível em: https://ufmg.br/storage/9/9/4/2/99424bb16e027fd0518307ff1a96d02e_15847356997946_2116127154.pdf. Acesso em: 15 jul. 2021.
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sem negociar relações espaço-temporais mais orgânicas e atreladas ao
compasso na vida cotidiana, que, na situação, tornava-se extraordinária.
A seguir, a partir das narrativas, buscamos desvelar algumas assimetrias
e rugosidades nos modos de ensinar e aprender de docentes e discentes,
desviados do espaço universitário para o espaço-tela das aulas online,
inscrevendo espaços outros da vida privada dos múltiplos sujeitos na
situação de ensino-aprendizagem.
Cena 1: Laboratórios do planejar-fazer em ambientes
digitais
às suas disciplinas em modo remoto. Uma delas era teórica e a preocupava menos: estruturada sobre textos e conceitos, parecia-lhe de mais
fácil adaptação ao formato de aula online por videoconferência. Era a
disciplina de laboratório que merecia maior atenção, por alguns motivos. O tempo “assíncrono” do regime remoto trazia desafios. Como
estimular interações fora do espaço físico do laboratório no tempo definido da aula presencial semanal? E tinha ainda a dependência de computadores e softwares. Mas havia também o fator que mais a angustiava
(este de ordem emocional) - como ela, professora acostumada à co-presença, lidaria com alunos na distância das telas? Já nas primeiras aulas,
pediu aos presentes em modo síncrono: “turma, deixem suas câmeras
abertas, sempre que possível…” E foi esse, talvez, o fator que descortinou a cena.
Foi em uma aula, lá no meio do semestre. Na tela, o rosto de uma
aluna que ainda não havia aparecido de modo síncrono. Ela havia sido
sua aluna em semestres anteriores. A professora não se conteve: “Que
bom te ver! Senti sua falta nas aulas, sumida...”. Mesmo diante da pouca iluminação do lado de lá da tela, os olhos da professora identificaram as pequenas mãos do bebê, mexendo no cabelo da aluna, alheio
à câmera. Enquanto falava rapidamente de suas dúvidas e de ter ido à
aula síncrona na tentativa de entrar em um dos grupos já formados, ao
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mesmo tempo, a aluna tentava acalmar o bebê em seu colo, que insistia
em brincar com os cabelos da mãe.
A professora havia sido transportada para o ambiente doméstico da
aluna-mãe, seu corpo respondeu se movendo para frente na cadeira de
escritório – sentia que queria segurar o bebê para que a aluna pudesse
falar com mais concentração. Mas a professora-mãe só conseguia fazer uma coisa: sorrir para acolher. Ali, diante de toda a turma, a aluna
parecia equilibrar-se entre mundos – fazia perguntas sobre o trabalho
da matéria ao mesmo tempo em que interagia com seu bebê, gestos de
carinho dançando junto às mãos pequenas e ágeis: “pois é, por isso que
está difícil acompanhar, professora. Mas estou assistindo depois. Mas é
difícil formar grupo no tempo previsto no cronograma”.
Rapidamente, a cena a fez pensar nas assimetrias entre o “estar em
aula” quando se está em casa – coisa que ela própria já vivenciava (com
certo grau de exaustão) desde o início da quarentena. As dificuldades
de participar da prática acadêmica online quando, para além dos problemas de tecnologia (da rede wifi que cai, da plataforma que trava), é a
vida doméstica que urge cuidado contínuo. E o cuidado, muitas vezes,
é tarefa para elas - as mulheres. Nós, as mulheres.
Com as mãozinhas que invadiram sua sala de aula (que já havia
sido povoada por familiares passeando ao fundo, gatos andando sobre
teclados e cachorros deitados no colo de alunos), a professora pensou
nos desafios que descobria ser bem maiores do que a disponibilização
de softwares online de edição para as atividades práticas.
Dias depois, no almoço com o irmão-também-professor de outra
universidade, atuando em aulas online, ela contou o caso, manifestando
o pesar pela aluna não ter concluído o curso. Enquanto narrava, parecia
indecisa se o tom da história era triste, contrariado, culpado ou enternecido - além de certamente solidário à aluna, já que a professora também
é mãe de uma filha em aulas online e em casa.
O irmão, parece que sem entender o motivo do pesar com a história
contada, disse como a confortar: “mas para essa aluna, aula online é
até melhor! Ela pode assistir à aula com o bebê. Ia ser difícil fazer isso
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no laboratório da Faculdade. Ela deve ter desistido por outro motivo,
você fez tudo o que podia.” Foi aí que a professora pensou no quanto
o espaço da aula, ao tornar-se o da vida doméstica, encontrava-se com
sua pesquisa sobre os estudos de gênero - as assimetrias, os abismos do
mercado de comunicação social, em que seus alunos trabalhariam. E
isso, sim, pensava ela, deveria ser preocupação para levá-la a replanejar
práticas de formação em laboratórios de comunicação, nos próximos
semestres.

O estúdio de rádio foi o cenário da primeira e única aula presencial
do primeiro semestre de 2020. Ocupamos o espaço, como era habitual,
na apresentação da disciplina Rádio e Mídias Digitais. Antes de refletir
sobre o conteúdo e as práticas laboratoriais, era comum nos apresentarmos, uma tentativa de nos tornarmos minimamente conhecidos, no que
seria possível, para dividirmos aquele espaço-tempo conjunto. Além
dos 20 alunos, ali sentados lado a lado, ar condicionado ligado, aliviando o calor da ocupação máxima do estúdio, misturavam-se, entre eles,
um mestrando estagiário docente, o sonoplasta e a professora.
O desafio era falar em poucos minutos, espontaneamente, sobre si,
deixar-se mostrar em suas escolhas político-religiosas e sua orientação
sexual, trazer à tona temas que afetassem cada um de nós e que guiariam nossas experimentações sonoras.
“Eu sou virgem”, anuncia uma das moças, que se sente feliz por
falar pela primeira vez em público sobre o tema.
O enunciado sai como soletrado por ela em um misto de constrangimento e de alívio. A turma escuta e alinha novas costuras, fragmentos
de experiências que, se não se complementam, constituem narrativas de
vida não pacificadas. A política e a religião são atravessadas pela conformação da sexualidade. Na colcha de retalhos tecida coletivamente,
moças que se identificam como lésbicas contam casos românticos, en-
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quanto outras, heterossexuais, pedem desculpas por ‘gostarem’ de se relacionar com homens, porque essa condição lhes parece bastante difícil
em um cenário que consideram permeado por masculinidades tóxicas.
Um corte brusco no espaço e no tempo se interpõe entre nós. Na
semana seguinte, as aulas presenciais foram suspensas por causa da
pandemia de covid-19. Ficamos quatro meses afastados, sem qualquer
contato. Na retomada das atividades no Ensino Remoto Emergencial,
as estações do ano não eram mais as mesmas. O fim do verão, que se
anunciava nos primeiros dias de março, deu lugar ao inverno de agosto. Saltamos o outono na experiência coletiva, impuseram-se sobre nós
regras de não convivência que abalaram a aproximação em dimensão
afetiva de início de semestre. Vivemos a queda das folhas, a mudança
de temperatura, a intensidade do vento e a observância destes fenômenos climáticos em tensão com um fenômeno outro, desconhecido,
ameaçador, assustador; a imposição de uma vida e de uma sala de aula
solitárias, cada um em isolamento em sua casa.
No ambiente doméstico, o ar condicionado do estúdio de rádio foi
substituído por agasalhos e o frio da tela de inverno foi sendo quebrado
aos poucos, mais por insistência da professora sobre a necessidade de
dar aula para rostos do que pelo desejo dos alunos. Uma a uma, as câmeras foram sendo abertas no meio do primeiro encontro do ensino remoto, um momento mágico. A professora, que sempre se vangloriou da
memória visual e por identificar os alunos pela face e raramente pelos
nomes, viu-se diante da imensa frustração de não conseguir relacionar
as narrativas de vida da primeira aula aos alunos que ali eram visualizados em imagens recortadas em minúsculos quadrados digitais.
Impor estratégias pedagógicas seria autoritário demais naquele espaço-tempo do reencontro. Encontramos juntos trilhas que nos permitiram tatear os dilemas cotidianos provocados pela pandemia, a solidão,
o desemprego, o home office, os relacionamentos amorosos ou a inexistência deles, a luta pela vida, o luto, as descobertas, o nascimento,
a gravidez de uma aluna, a presença ausente dos colegas, entre tantas
outras experiências que se configuraram naqueles primeiros meses da
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era covid-19. O conteúdo, que sempre foi primordial para a disciplina,
dominou a cena, em detrimento da forma. Os relatos de si, a partir de
um trabalho sistemático de oficina de texto, de um pensar junto e de um
redigir sozinho, superaram a técnica da edição em grupo.
A construção coletiva das experimentações sonoras do semestre
teve lugar a partir de uma junção de esforços, nos quais a valorização
da experiência de cada um e os modos como elas afetaram a turma, no
individual e no coletivo, tornaram-se mais importantes do que as ferramentas e os usos das tecnologias. As tecnologias constituíram-se como
importantes sim; minimizá-las seria reduzir o vínculo que elas nos proporcionaram, caminharam em conjunto como aliadas na manutenção
da prática laboratorial e, para além disso, na ideia de uma coletividade
ameaçada pelo contato humano. Ah! O contato, ainda que em ambiente
digital, trouxe à cena algo de uma necessidade urgente do resgate da
presença humana em nós.

Vamos iniciar mais um semestre no modelo remoto. Algumas carinhas são conhecidas, outros alunos, só sei pelo nome, pois nunca abriram a câmera. Dou as boas-vindas e percebo que há alunos novos na
turma. Aproveito para me apresentar e a proposta da disciplina.
Esta é uma disciplina de projetos que, nos tempos do presencial,
tinha um ritmo bastante dinâmico e que levava os discentes para além
dos muros da universidade. Com o objetivo de construir repertório sobre
práticas profissionais do campo da comunicação, os alunos costumavam realizar visitas a organizações para acompanhamento e posterior
discussão. Tal discussão, muitas vezes, era guiada por determinados aspectos sobre os quais se desejava construir uma reflexão crítica, a saber
inclusão, diversidade, ética, entre outros temas.
Na disciplina em questão, a proposta era olhar para as organizações
a partir da perspectiva da comunicação e da acessibilidade para pessoas
com deficiência. Sigo explicando a dinâmica, atividades, autores. Dos
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poucos que abrem a câmera, consigo captar, a partir de seus gestos e
expressões faciais, algumas pistas sobre suas percepções ao ouvir a proposta. Faço a leitura de que a turma está interessada, mas talvez com um
pouco de dificuldade em perceber como isso vai acontecer.
Na tentativa de trazer mais elementos para que eles se engajem com
o tema, exibo um vídeo rápido, que traz uma pesquisadora bastante conhecida, não só entre os estudantes das ciências sociais e humanas, mas
em outros campos também. No vídeo, essa pesquisadora caminha pela
cidade ao lado de uma pessoa com deficiência em uma cadeira de rodas.
E, nesse movimento aparentemente banal e despretensioso, conversam
sobre temas importantes que se conectam com a disciplina. Depois da
exibição, chamo a turma para os comentários, momento tenso em que
nós, professores, precisamos sempre estar com uma carta na manga
para estimular e engajar.
Foi aí que uma das alunas se apresentou, agradecendo a proposta
e dizendo que, apesar de ser de outro curso e área, ela estava bastante
interessada no conteúdo. Porém, uma informação importante sobre si
e que ela desejou partilhar com a professora e a turma é o fato de ela
ter dislexia. No caso, como ela nos relatou, foi essa condição que a fez
buscar cursos na área de exatas e evitar as humanidades. Entretanto,
por gostar da área, mesmo reconhecendo não ser esse seu ponto forte,
ela estava ali, cursando uma disciplina eletiva para conhecer um pouco
mais o campo. Ela, então, nos relatou algumas de suas experiências na
universidade e em outras vivências escolares, destacando a dificuldade
do diagnóstico e, por isso, as muitas situações complexas vividas com
relação ao seu processo de aprendizagem.
Nesse momento, vejo uma mãozinha surgir na tela do aplicativo de
teleconferência. A partilha anterior motiva outra aluna a relatar sua experiência na universidade com a deficiência. Ela tem visão monocular
e vinha enfrentando dificuldades em ser reconhecida como pessoa com
deficiência pela instituição.
Os depoimentos das alunas motivam os colegas a ligarem suas câmeras. Pareceu ser necessário, naquele momento, trazer mais elemen-
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tos de presença para a sala de aula. Era preciso não apenas ver, mas se
deixar ver.
Algo estava acontecendo. O fora tornou-se dentro. Uma temática
que parecia estar distante da realidade de muitos, tomou forma e nos
interpelou, exigindo um engajamento e compromisso para além dos trabalhos e notas. Naquele semestre, vivenciamos muitas coisas que trouxeram a necessidade de se pensar Comunicação e Acessibilidade muito
além das exigências curriculares.
Reflexões finais
como modo de pensar e escrever, bem como de expressar dissensos nas
experiências cotidianas do ensino superior de cursos na área de Comunicação Social. Se antes plataformas digitais eram importantes na formação em nossa área por constituir o vasto campo de estudo das mídias
e práticas de produção midiática, com a pandemia do coronavírus, seu
uso se tornou ainda constitutivo da própria experiência de ensino.
Na primeira década dos anos 2000, os dispositivos móveis, em especial, os telefones celulares, e as redes de conexão sem fio ganhavam
cada vez mais protagonismo na cena midiática. Com a promessa de nos
livrarem das restrições e “amarras” dos lugares, permitindo conexões e
trocas informacionais em movimento, os aparelhos sem fio anunciavam
a “era da mobilidade”, apresentando-nos outras possibilidades para organização e gestão da vida cotidiana. Das compras ao lazer, passando
pelo trabalho e pelas relações afetivas, tudo parecia estar ao alcance de
um clique. Estaria, então, a humanidade próxima de superar as barreiras espaciais e temporais para alcançar o dom divino da onipresença?
Afinal, os dispositivos móveis pareciam nos fazer capazes de transpor
os constrangimentos do hic et nunc das interações face a face, tornando-nos aptos a “estar em qualquer lugar a qualquer hora”.
Mas, após quase dois anos de pandemia e trabalho remoto, sabemos
que há um preço (bem alto) a se pagar pela conectividade e disponibili-
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dade à lá Unibanco 30 horas! Num tom quase profético, Katz e Aakhus
(2002) já nos alertavam para o fato de que o dom da onipresença, traduzido em ubiquidade pelas tecnologias, é tão extraordinário (e cansativo)
que nem mesmo os deuses mais poderosos eram dotados de - ou interessados em exercer - tal poder, haja vista Hermes, o deus da comunicação,
que atuava como mensageiro e portador das ordens e desejos de Zeus.
No modelo remoto, tornou-se rotineira a sobreposição de atividades
e essa presença-ausência, propiciada pelas tecnologias, permitiu-nos,
muitas vezes, habitar a sala de reunião e a sala de casa com uma aparente desenvoltura e naturalidade que, em certos momentos, levou-nos
a situações arriscadas, difíceis, por vezes, até constrangedoras. Confiando na capacidade de sermos multitarefas nos esquecemos de que,
quando falamos de interações, o máximo que conseguimos é sobrepor
uma interação à outra, não sendo capazes de dedicar o mesmo nível de
atenção a distintas demandas por interações interpessoais. A esse comportamento, dá-se o nome de atenção parcial contínua (STONE, 2009).
No caso, Baron (2008) argumenta que o comportamento multitarefa
é comum em atividades corriqueiras como dirigir um carro, arrumar
a casa e “correr o olho” nos filhos, entre outras atividades. A questão
trazida pelas tecnologias digitais, em especial as sem fio, é o fato de
grande parte das nossas comunicações interpessoais estarem migrando
para o contexto multitarefa. Em outras palavras, não teríamos mais tempo e lugar para as interações, pois elas aconteceriam a todo o momento,
interrompendo nossas atividades cotidianas, ou seja, estaríamos experienciando a atenção parcial contínua. Nela, o que há é um constante
reposicionamento de prioridades: estamos participando de uma reunião
remota, mas não perdemos de vista o celular e as constantes mensagens
recebidas via redes sociais.
Nessas situações, de acordo com Stone (2009), temos a ilusão de que
realizamos as atividades de forma concomitante, porém, nosso cérebro
as processa de maneira seriada. Sendo assim, no momento que optamos
por responder à mensagem que nos chega via dispositivo móvel, já nos
desconectamos da reunião. E, muitas vezes, o nosso envolvimento é tão
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grande, que só percebemos que estamos num duplo “espaço-tempo”
quando alguém menciona o nosso nome.
E essa não é uma prerrogativa apenas de professores e professoras.
Sabemos que nossos alunos e alunas também se encontram na mesma
situação. Se, no ambiente presencial, os alertas e as notificações constantes dos celulares já disputavam a atenção na sala de aula, no ambiente remoto, isso certamente se dá de forma mais frequente, pois a própria
configuração em múltiplas janelas dos ambientes digitais é um convite
para a realização de várias atividades simultaneamente.
Entre crises de autoestima, uma falsa sensação de produtividade e
um real esgotamento, carimbamos a nossa não-certidão de nativos digitais. Talvez a nossa memória analógica ainda insista em nos fazer buscar vivências que se desdobram no espaço de lugares (SANTOS, 2017)
e dentro de uma temporalidade cronológica, em que, tradicionalmente,
se desenrolam as atividades humanas.
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