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1. Programação do 3º Simpósio de Crítica de Mídia “Crítica e 

reconhecimento: como articular?” 

O PPGCom da PUC Minas sediará, nos dias 16 e 17 de maio, o 3º Simpósio de Crítica de                   

Mídia, promovido pela rede Metacrítica – Rede de Pesquisa em Cultura Midiática. A rede é               

constituída pelos grupos de pesquisa Mídia e Narrativa (PUC Minas), MidiAto (USP) e             

Crítica de Mídia e Práticas Culturais (UFSC). O tema deste ano, como nas edições passadas,               

é expresso por uma pergunta, desta vez: “Crítica e reconhecimento: como articular?”. Entre             

outras questões, debateremos o modo como a crítica midiática aborda, na análise de produtos              

culturais, questões de identidade, representação e representatividade. De que modo a crítica            

articula preceitos éticos a elementos estéticos? Como realizar, hoje, a passagem dos textos             

aos contextos tendo em perspectiva a luta por reconhecimento? O Simpósio apresentará            

mesas com pesquisadores e críticos culturais e terá uma sessão de trabalho para o              

desenvolvimento de aspectos atinentes à rede “Metacrítica”.  

 

Dia 16 de maio (quinta-feira) 

Tarde (Sala Multimeios do Prédio 13) 

 

14h - 16h: Palestra de abertura  

Rodrigo Duarte (UFMG) - Da crítica à indústria cultural a um conceito crítico de              

pós-história. A teoria dos media em Theodor Adorno e Vilém Flusser. 

 

 



 

16h30 - 18h30: Mesa de professores pesquisadores 

Vera França (UFMG) - Contraponto: o que critica a crítica de mídia numa época de múltiplas                

mídias? 

Rosana de Lima Soares (ECA-USP) e Gislene Silva (UFSC) - Possibilidades políticas da           

crítica em perspectiva teórica.  

Cláudio Coração (UFOP) - A estética miúda do horror: entre a convocação midiática e a               

crítica cultural.  

Lígia Lana (PUC-Rio) - “Revolução” comunicacional, crítica de mídia e bolsonarismo. 

Mediadora: Profa. Julia Lery 

 

Dia 17 de maio (sexta-feira) 

Manhã (Sala Multimeios do Prédio 13) 

 

9h - 10h30: Mesa de profissionais da crítica cultural  

Silvana Arantes (Estado de Minas) 

Paulo Proença (Rádio Inconfidência)  

Soraya Belusi (O Tempo) 

Mediadora: Gislene Silva 

 

10h40 - 12h10: Mesa de professores pesquisadores  

Paula Simões (UFMG) - Celebridade: dispositivo interacional crítico? 

Amanda Souza de Miranda (ECA-USP) - Formas narrativas na reality tv: dicotomias e             

imbricações entre o factual e o ficcional na reportagem e no drama médico. 

Ercio Sena (PUC Minas) - Limites do reconhecimento nos discursos eleitorais. 

 



 

 

Mediador: Marcio Serelle 

 

12h10 - 14h - Almoço  

Tarde (Sala Multimeios do Prédio 13) 

 

14h - 16h: Mesa de jovens pesquisadores  

Caio Túlio Padula Lamas (ECA-USP) - Fronteiras dos discursos audiovisuais sobre o jovem             

em conflito com a lei: considerações críticas e metodológicas. 

Gabriela Cavalcanti Carneiro de Almeida (UFSC) - Ponderações sobre parâmetros na crítica            

de jornalismo. 

Juliana Gusman (PUC Minas) - Por um jornalismo transformativo: dinâmicas do           

reconhecimento em Presos que menstruam. 

Diana Azeredo (UFSC) - A crítica da cobertura jornalística sobre minorias a partir das              

colunas de ombudsman. 

Gabriela Barbosa (PUC Minas) - Mediações da produção literária feminina: Leia Mulheres,            

das redes ao cotidiano. 

Mediador: Rodrigo Fonseca 

 

16h30- 18h: Rede Metacrítica (reunião)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


