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O Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural da Sopcom 

 
 

A comunicação intercultural compreende objetos de estudo complexos, que podem assumir 

múltiplas configurações. A interculturalidade passa não só pelo acolhimento do “Outro”, mas 

também pela transformação mútua a partir do encontro e da partilha cultural. O respeito pela 

diversidade cultural e o conhecimento sobre o passado e o presente das relações entre os povos 

são essenciais a um ‘encontro’ promotor da interculturalidade. 

Cruzar olhares em torno dos modos de comunicar num mundo diversificado do ponto de vista 

cultural, mas também económico, social e político, é o que levou um conjunto de sócios da Sopcom 

a avançar com a criação do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural. Trata-se de uma 

iniciativa que procura reunir quem, a partir de uma perspetiva transdisciplinar, vem contribuindo 

para o desenvolvimento desta área de estudo em Portugal. Pretende-se, deste modo, construir 

uma rede de investigadores neste campo científico, potenciando o desenvolvimento de projetos e 

de ações de intervenção, em parceria. 

Com a constituição deste GT procura-se agrupar os membros da Sopcom com investigação no 

campo da comunicação intercultural, fomentando e dinamizando um debate em torno de 

problemáticas teóricas e metodológicas inerentes a esta área científica. 

Este Grupo de Trabalho tem por missão promover a investigação e a divulgação dos estudos 

realizados no campo da comunicação intercultural, de modo a consolidar e tornar expressiva a 

produção científica portuguesa neste domínio do conhecimento, quer nacional, quer 

internacionalmente. 

 

O GT tem como objetivos: 

 Criar e consolidar uma comunidade de investigadores no campo da comunicação intercultural, e 
dinamizar o diálogo e o debate neste domínio científico; 

 Promover e divulgar projetos, eventos científicos e publicações resultantes de investigações no 
campo da comunicação intercultural de âmbito nacional e internacional; 

 Estabelecer uma rede de cooperação com grupos de investigadores internacionais; 

 Promover o debate e a interação por meio de publicações científicas em parceria; 

 Favorecer atividades de formação na área de conhecimento da comunicação intercultural. 
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I Encontro do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural 

 
Comunicar a Diversidade 

 
 

A promoção da diversidade nos meios de comunicação e nas instituições culturais constitui um 

desafio nas sociedades contemporâneas, exigindo uma reflexão crítica sobre as atuais políticas 

para a interculturalidade. 

O I Encontro do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural da SOPCOM procurou reunir 

investigadores, professores, profissionais dos média e das artes que, de diferentes perspetivas, 

procuram estudar os modos de comunicar a diversidade cultural. 

O GT aceitou propostas de comunicação que exploram a forma como os meios de comunicação 

e as instituições culturais representam, interpretam, desconstroem olhares em torno das relações 

interculturais. Estudos que analisem o papel dos média na reflexão e aprofundamento do 

conhecimento sobre o “Outro”. 

 

Para além de outros temas na área mais abrangente da comunicação intercultural, o Grupo de 

Trabalho aceitou propostas de comunicação nos seguintes tópicos de análise: 

 

 Políticas de diversidade cultural 

 Memórias, diversidade e inclusão social 

 Migrações, diversidade e educação 

 Indústrias culturais e diversidade 

 Comunicação intergeracional 

 Interseccionalidades, comunicação e estudos de género 

 Identidade, alteridade, média e património cultural 
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PROGRAMA 
 
 

9h00 | Registo 

 

9h30 | Sessão de Abertura 

Isabel Macedo (Coordenação do GT de Comunicação Intercultural) 
Rosa Cabecinhas (Comissão Organizadora) 
Maria Rufino (Coordenadora do Mosteiro de São Martinho de Tibães) 
Rita Ribeiro (Direção do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade) 

 

10h00 - 11h30 | Diversidade cultural, migrações e média (Sessão 1) | Sala do Capítulo 

 

Diversidade cultural institucional: um olhar sobre a heterogeneidade linguística na UNILA 
Giane da Silva Mariano Lessa (Universidade Federal da Integração Latino-Americana/Universidade 
do Minho) 
 
Migração, média e memória: a mediatização da experiência e sua influência nas memórias 
coletivas da migração 
Patrícia Posch (CECS, Universidade do Minho) 
 
Conversas sobre Cavalo Dinheiro (2014) de Pedro Costa 
Ana Cristina Pereira (CECS, Universidade do Minho) 
 
Um americano em Lisboa: Comunicação intercultural no contexto do “Study Abroad” em Portugal 
Luísa Castro Caldas (CIEE Lisboa) 
 
Porquê investigar em Comunicação Intercultural? 
Lurdes Macedo (CECS, Universidade do Minho; Universidade Lusófona do Porto) 
 

Moderação: Rosa Cabecinhas (CECS, Universidade do Minho) 

 

10h00 – 11h15 | Diversidade cultural, migrações e média (Sessão 2) | Cavalariça 
 
Seguir as setas: reflexões sobre aspectos de comunicação e cultura no Caminho Português de 
Santiago 
Marcos Cajaíba Mendonça (Universidade do Minho) 
 
Jornalismo cultural e representações: uma primeira aproximação à cobertura do Ano do Brasil 
em Portugal e do Ano de Portugal no Brasil 
Mariana Scalabrin Müller (CECS, Universidade do Minho) 
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Europa e a crise do Multiculturalismo: um diálogo com os discursos dos média 
Daniel Noversa (CECS, Universidade do Minho) 
 
A crise migratória na Europa do século XXI: uma revisão bibliográfica e histórica 
Cláudio Abdo (CECS, Universidade do Minho) 
 
Moderação: Isabel Macedo (CECS, Universidade do Minho) 

 

11h15 - 11h30 | Intervalo 

 

11h30 – 12h45 | Comunicação para o desenvolvimento, média e culturas | Sala do Capítulo 

 

Média digitais e mudanças sociais: jovens brasileiros em foco  
Cássia Ayres (Universidade Lusófona do Porto) 

A igualdade de género no Jornalismo de Desporto como expressão do Desenvolvimento 
Cláudia Martins (Universidade Lusófona do Porto) & Carla Cerqueira (CECS, Universidade do 
Minho; Universidade Lusófona do Porto) 

Cultura organizacional militar e seus socializados: como a imagem organizacional e a identidade 
individual repercutem na sociedade civil? 
Hermes de Andrade Júnior (Universidade Católica Portuguesa), Tamar Prouse de Andrade & 
Antonio Esteves Palma Rosinha (Universidade de Lisboa) 

Narrativas audiovisuais na web: Como o jornalismo está a abordar as questões de 
desenvolvimento humano? Os casos Cross Content (Brasil) e Divergente/Bagabaga Studios 
(Portugal) 
Vanessa Rodrigues & Luís Miguel Loureiro (Universidade Lusófona do Porto) 

 
Moderação: Vítor de Sousa (CECS, Universidade do Minho) 

 

12h45 – 14h00 | Almoço 

 

14h00 – 15h30 

PAINEL I: A promoção da diversidade social nos/dos média portugueses: da investigação à 
intervenção | Sala do Capítulo  
 
Associação Plano i: Comunicar a diversidade 
Dora Pinto (membro da direção) 
 
Diversidade dos media e ação da ERC: entre o ideal regulador e o trabalho permanente 
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Carla Martins (ERC) 
 
Plural&Singular: uma revista, uma missão 
Sofia Pires (diretora da revista Plural&Singular) 
 
O papel do jornalismo na promoção da diversidade 
Augusto Correia (Direção do Sindicato de Jornalistas) 
 
A transversalização da perspetiva da igualdade de género nos curricula do Ensino Superior 
João Paiva (CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) 
 
Moderação/comentário: Carla Cerqueira (CECS, Universidade do Minho) 
 

15h30 - 15h45 | Intervalo 

 

15h45 - 17h00 

PAINEL II: Comunicação Intercultural e Desenvolvimento | Sala do Capítulo 

Da polissemia do conceito para o debate que o rejeita: algumas notas críticas sobre o 
desenvolvimento 
Fernando Bessa Ribeiro (Universidade do Minho) 
 
O que é a comunicação no Antropoceno? Conceber a informação em sociedades sem 
crescimento 
Jorge Leandro Rosa (Universidade do Porto/Promotor da Rede para o Decrescimento em 
Portugal) 
 
Questionar a comunicação a partir de experiências de intervenção para o empoderamento a 
Norte e a Sul 
Carlota Quintão (Associação A3S) 
 
Comunicação para o desenvolvimento e investigação-ação 
Maria José Brites (Universidade Lusófona do Porto) 
 
Moderação: Lurdes Macedo (CECS, Universidade do Minho) 
 

 

17h15 - 18h00 

Mesa-redonda "Eurocentrismo, ressentimento e interculturalidade: uma reflexão”  
 
Luís Cunha (CRIA/CECS, Universidade do Minho) 
Sheila Khan (CECS, Universidade do Minho) 
Vítor de Sousa (CECS, Universidade do Minho) 
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Moderação: Maria Rufino (Mosteiro de São Martinho de Tibães) 
 

 

18h00 | Visita guiada ao Mosteiro de São Martinho de Tibães 
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Resumos 
 
10h00 – 11h15 | Diversidade cultural, migrações e média (Sessão 1) 
 
Moderação: Rosa Cabecinhas (CECS, Universidade do Minho) 
 
 

Diversidade cultural institucional: um olhar sobre a heterogeneidade linguística na UNILA 
Giane da Silva Mariano Lessa 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana/Universidade do Minho 
 
Mais do que em qualquer outra época da história da humanidade, sujeitos de várias etnias, 

procedentes de várias partes do globo atravessam fronteiras, seja pelo movimento migratório, seja 

pelos deslocamentos a que se veem forçados, seja pela web e se engajam em diversos tipos de 

comunicação. É nesse espaço temporal e geopolítico, caracterizado pelo deslocamento e 

desterritorialização do sujeito e pelo movimento e fluxo permanente de pessoas e produtos 

culturais que se abriram condições políticas, sociais e históricas, para a criação da Universidade 

Federal Latino-americana, pelo governo brasileiro. Situada na tríplice fronteira entre Brasil, 

Argentina e Paraguai, a UNILA foi criada em 2010 com o objetivo de cooperar com a integração 

dos povos latino-americanos, por meio do ensino superior, da pesquisa e da extensão 

universitárias, com uma produção acadêmica especificamente voltada para a região. A instituição 

tem como pilares norteadores de sua prática, a interculturalidade, a interdisciplinaridade e o 

bilinguismo caracterizado pelo par linguístico Português e Espanhol. Este aspecto fundamental 

avaliza a participação equitativa de docentes procedentes do Brasil e dos demais países latino-

americanos e destaca a singularidade da UNILA. Embora a instituição assuma o bilinguismo como 

um dos seus traços identitários e ambiciona a promoção da interculturalidade como princípio e 

prática institucional, nesta apresentação, procuramos ressaltar a pluralidade linguística como 

realidade de fato de seu contexto. Em seguida, evidenciamos e problematizamos os 

desdobramentos dessa situação com foco em entrevistas feitas com estudantes e docentes 

falantes de língua indígena como primeira língua. Posteriormente, salientamos a importância do 

reconhecimento institucional da realidade linguística como questão primordial, atravessadora das 

práticas institucionais, para a criação de uma política linguística que possa colaborar com a 

promoção da interculturalidade. 
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Migração, média e memória: a mediatização da experiência e sua influência nas memórias 
coletivas da migração 
Patrícia Posch  
CECS, Universidade do Minho 
 
Ao atravessar a barreira do tempo e do espaço para adentrar o campo das narrativas, o relato da 

experiência torna-se envolto por discursos e representações sociais. Os média, nesse processo, 

possuem uma posição relevante, ao promoverem associações cognitivas, discursos e 

representações sociais que nascem e são propagadas culturalmente. Deste modo, podem 

influenciar não só a construção de memórias coletivas sobre acontecimentos de um passado 

remoto, mas também sobre fenômenos sociais contemporâneos em contexto intercultural. No caso 

da experiência migratória, os discursos mediáticos revelam-se de suma importância para a 

emergência de formas de representação da experiência que interferem, consequentemente, na 

posição social do sujeito migrante, sua interação e integração. Neste sentido, valendo-se de 

reflexões sobre a experiência, a influência dos média na sociedade e a memória coletiva em seu 

aspecto político, este artigo problematiza o papel dos média na construção de memórias coletivas 

sobre a experiência migratória. 

 

Conversas sobre Cavalo Dinheiro (2014) de Pedro Costa 
Ana Cristina Pereira 
CECS, Universidade do Minho 
 
Ao analisar entrevistas concedidas por Pedro Costa entre 1995 - na sequência de Casa de Lava - 

e 2014 - depois da estreia de Cavalo Dinheiro - é possível traçar o arco da construção de uma 

possibilidade de vida e de cinema. Através deste discurso paralelo aos filmes, que é o das 

entrevistas feitas ao realizador ao longo dos anos, percebe-se um movimento longo e com sentido 

duplo: por um lado, de aproximação às pessoas que filma, que se prolonga e se torna mais íntimo 

com o passar do tempo, e por outro lado, um quase inevitável afastamento do mundo da produção 

cinematográfica convencional. Deste movimento, cuja génese encontramos já na reflexão do autor 

sobre O Sangue (1989) que se acentua em Casa de Lava (1994) e que poderíamos designar devir 

comunidade, brota uma nova possibilidade de vida e de pensamento pós-abissal e que se 

materializa progressivamente nas longas-metragens do século XXI. 

A presente comunicação compreende uma reflexão sobre o percurso cinematográfico de Pedro 

Costa, que desemboca em Cavalo Dinheiro (2014), por enquanto, a última longa metragem do 

realizador. Procede-se à análise do meta-discurso do autor, sempre cotejado com o discurso 



Comunicar a Diversidade. Livro de Resumos do I Encontro do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural 
4 de outubro de 2018 | Mosteiro de São Martinho de Tibães | Braga 

11 

 

fílmico, por forma a perceber Cavalo Dinheiro enquanto produto de um processo de comunicação 

intercultural e intergrupal, onde a herança da linguagem dos grandes mestres do cinema mundial 

é colocada ao serviço das memórias e dos problemas dos subalternizados.   

 

Um americano em Lisboa: Comunicação intercultural no contexto do “Study Abroad” em 
Portugal 
Luísa Castro Caldas 
CIEE Lisboa 
 
O Council on International Education Exchange (CIEE) é uma organização académica sediada nos 

Estados Unidos da América que desde 1951 desenha programas de “study abroad” para alunos 

de universidades norteamericanas em mais de 30 países. Através da unidade curricular 

“Intercultural Communication and Leadership”, leccionada em todos e cada um dos seus centros 

no exterior, o CIEE visa ajudar os alunos a entender a cultura local em diálogo com as suas 

culturas de origem e desenvolver técnicas destinadas a otimizar a exposição a uma realidade 

cultural diferente. Como directora do centro CIEE em Lisboa com nove anos de experiência na 

formação de mais de 500 estudantes, nesta comunicação pretendo dar a conhecer um modelo de 

sucesso no relacionamento de alunos universitários norte-americanos com a academia e a 

sociedade portuguesa, no qual a disciplina “Intercultural Communication and Leadership” é uma 

das chaves numa bem sucedida integração. O modelo didático utilizado é baseado na análise dos 

estilos de aprendizagem (Kolb Learning Style Inventory), e dimensões culturais de Geert Hofstede 

ou Ting-Toomey & Chung e Janet Bennett na área da comunicação intercultural, entre outros. 

Este palco permitiu analisar tendências e expectativas relativas à cultura portuguesa por parte dos 

alunos norte-americanos que têm vindo a variar ao longo dos anos. Desta forma, a aula converteu-

se num observatório privilegiado para calibrar a evolução do imaginário das novas gerações norte-

americanas perante a cultura portuguesa tendo-se registado uma especial influência do desporto, 

música, segurança e projeção da cidade de Lisboa como destino internacional. Ao mesmo tempo, 

a diversidade dos próprios alunos norte-americanos (raça, procedência geográfica, classe social 

ou universidade de origem) permitiu distinguir diferentes padrões no interesse pelo país e a sua 

cultura. 

 
Porquê investigar em Comunicação Intercultural? 
Lurdes Macedo 
CECS, Universidade do Minho | Universidade Lusófona do Porto 
 
A comunicação intercultural, enquanto estudo dos processos comunicacionais (interpessoais, 

interinstitucionais e mediáticos) que se realizam entre atores sociais com diferentes culturas, tem 
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vindo a ganhar cada vez maior destaque no âmbito da investigação em ciências da comunicação. 

Num mundo caracterizado pela mobilidade, pelos trânsitos e pelas migrações, a comunicação 

intercultural afigura-se não só como área do conhecimento capaz de esclarecer os desafios 

impostos pela diversidade, mas também como conjunto de práticas capazes de dar resposta a 

necessidades sociais concretas, tais como a integração de imigrantes e de refugiados, a 

internacionalização de empresas ou a cooperação com os países em desenvolvimento. 

Não se tratando propriamente de uma área nova, mas antes de uma área emergente cuja riqueza 

e cujo potencial estão ainda longe de se encontrarem amplamente investigados, valerá a pena 

levantar algumas questões que conduzam à reflexão crítica sobre os caminhos percorridos e a 

percorrer pela comunicação intercultural. Assim, partindo do pressuposto de que a natureza do 

conhecimento produzido por esta área do saber deverá ser mais transformadora do que 

instrumental, esta comunicação procurará sugerir pistas para responder a uma dessas questões: 

porquê investigar em comunicação intercultural?  

Para além das pistas acima ensaiadas, frequentemente referidas pelas abordagens mais 

mainstream à comunicação intercultural, procurar-se-á oferecer outras pistas, encontradas nos 

interstícios da investigação realizada até ao momento. 

 

 

10h00 – 11h15 | Diversidade cultural, migrações e média (Sessão 2) 

 

Moderação: Isabel Macedo (CECS, Universidade do Minho) 
 

Seguir as setas: reflexões sobre aspectos de comunicação e cultura no Caminho 
Português de Santiago 
Marcos Cajaíba Mendonça 
CECS, Universidade do Minho 
 
Em tempos atuais, onde a comunicação e a informação se utilizam de médias cada vez mais 

sofisticados para se efetivar, pessoas de várias culturas e países se encontram para percorrer um 

caminho guiadas por um símbolo composto apenas por três traços coloridos. As setas amarelas 

dispostas em diversos lugares com formas, tamanhos e tonalidades diferentes são, por excelência, 

o sinal que conduzem os peregrinos do Caminho de Santiago até o seu ponto final: a catedral. 

Mais que uma indicação da direção, elas, por seu potencial simbólico, despertam entre os 

caminhantes reações que dispensam as palavras quando encontradas e/ou contempladas. Sendo 

assim, este símbolo gráfico pode promover a interação entre os diferentes sujeitos culturais? 
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Favorecerá, para além de sua objetiva função informacional, a comunicação entre os peregrinos, 

cujos idiomas se multiplicam? A partir da experiência pessoal do Caminho Português de Santiago, 

procuro refletir sobre a importância das setas amarelas como um instrumento (média) para a 

promoção da comunicação na contemporaneidade.  

 

Jornalismo cultural e representações: uma primeira aproximação à cobertura do Ano do 
Brasil em Portugal e do Ano de Portugal no Brasil 
Mariana Scalabrin Müller 
CECS, Universidade do Minho 
 
O objetivo geral desta investigação é compreender as representações sobre Brasil e sobre 

Portugal construídas na cobertura contemporânea de cultura da edição digital dos jornais Público 

e Folha de São Paulo. Trata-se de uma tese de doutoramento que se encontra em 

desenvolvimento. O foco desta comunicação é apresentar a primeira etapa metodológica dessa 

investigação, que está a ser estruturada. Parto da compreensão do jornalismo enquanto uma 

construção social (Alsina, 2009), estruturado a partir da noção de construção social da realidade 

(Berger & Luckmann, 2010). Entendo que a análise de notícias permite, conforme Hall, Chritcher, 

Jefferson, Clarke, & Roberts (1999), a identificação de mapas de significado e supostos consensos 

sobre determinada sociedade em um período e tempo específicos. Dos Estudos Culturais, aciono 

as noções de representações sociais (Moscovici, 1981), estereótipos (Tajfel, 1982) e memória 

social (Cabecinhas, 2006). Com o objetivo de estruturar um mapa complexo das representações 

construídas na cobertura cultural sobre o Brasil, no jornal Público, e sobre Portugal, no jornal Folha 

de São Paulo, proponho o uso de multimétodos. A primeira etapa, que está em andamento, 

compreende uma Análise de Conteúdo feita em dois períodos: um atual (2017-2018) e outro 

marcado por dois eventos simultâneos, o Ano do Brasil em Portugal e o Ano de Portugal no Brasil 

(2012-2013). Esta etapa inclui a análise de diferentes variáveis como: valores-notícia, 

protagonistas, possibilidades do ambiente digital e distintas áreas da cultura representadas. Na 

segunda etapa será utilizada a Análise Crítica do Discurso com o objetivo de identificar o 

acionamento de estereótipos e da memória social dos dois países na cobertura cultural. A última 

etapa compreende entrevistas em profundidade com jornalistas dos dois jornais, com o objetivo 

de compreender o processo de seleção e construção das notícias culturais.  

 
 
Europa e a crise do Multiculturalismo: uma análise a partir dos discursos dos média 
Daniel Noversa 
CECS, Universidade do Minho 
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Na modernidade, as mobilidades são um tópico central para a sociologia. As migrações, o 

transnacionalismo, o cosmopolitismo e as viagens têm vindo a criar novas formas e grupos 

culturais, enfatizados nos fluxos de sociabilidades e pertenças concêntricas numa escala de 

âmbito local como global. Neste quadro, encontramos tanto a produção de lugares e/ou afirmação 

ou renovação de identidades individuais ou colectivas, assim como a relocalização das práticas 

sociais originam encerramentos de cariz autóctone como de alterização, para além da fabricação 

de novas categorias de pertença e representações do outro. Portanto, um entendimento de tais 

processos de inclusão e exclusão e as suas consequências nas relações sociais é, hoje, um 

assunto premente e importante do ponto de vista da evolução da democracia cultural e na 

promoção de um cenário de inclusão no quadro da multiculturalidade. No entanto, o intenso fluxo 

das migrações contemporâneas tem colocado desafios às sociedades democráticas. Desde logo, 

o próprio processo de integração na Europa vê-se hoje atravessado por impasses, agudizados 

pelo irromper e pela proliferação de discursos de rejeição aos estrangeiros e pelas crescentes 

acções proteccionistas dentro do quadro da União Europeia, que não coadunam de todo com os 

princípios político-democráticos que estiveram na base da sua fundação, como são, por exemplo, 

o respeito e aceitação pelas diferenças. Deste modo, propõe-se discutir as implicações que estes 

discursos vêm a ter no processo democrático de legitimação e formação da identidade europeia 

enquanto projecto cosmopolita, bem como analisar qual tem sido o papel dos média na divulgação 

e construção desses discursos, num cenário claro de crise do multiculturalismo. 

 

A crise migratória na Europa do século XXI: uma revisão bibliográfica e histórica 
Cláudio Abdo 
CECS, Universidade do Minho 
 
A tese de doutoramento tem como objetivo abordar a crise migratória na Europa, a 

espetacularização das imagens que permeiam a sociedade e chegam através dos media e, dessa 

forma, busca compreender o olhar dos cidadãos sobre os refugiados na cidade de Braga, Norte 

de Portugal. Abordando o papel social dos media na forma como abordam e exploram a imagem 

dos refugiados, pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa: Como os cidadãos 

portugueses que vivem na cidade de Braga (Norte de Portugal) percebem os refugiados e, será 

essa percepção, influenciada pelos media? Materiais e métodos Para atingir os objetivos e 

responder a pergunta de pesquisa desta tese de doutoramento, optou-se por fazer o uso de grupos 

de foco e tal escolha se justifica, pois a utilização de grupos de foco ajuda a obter uma informação 

que nem sempre está na superfície sobre determinado assunto e é, no grupo focal que é possível 

aprender com os participantes e perceber como eles falam sobre os fenômenos que interessam 
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nesta tese. As entrevistas em profundidade também serão utilizadas já que, ao dar voz aos 

profissionais que atuam ou atuaram diretamente com os refugiados, haverá a possibilidade de 

fazer o contraponto entre as mais diversas realidades através dos mais diferentes olhares sobre o 

mesmo tema. Resultados Com os objetivos e a questão de pesquisa definidos, espera-se que 

nesta tese de doutoramento seja possível perceber e, de alguma maneira, quantificar o impacto 

dos media na sociedade especialmente em se tratando de uma minoria como os refugiados em 

Braga. Conclusões Esta tese de doutoramento irá contribuir para uma melhor compreensão do 

resultado prático que se evidencia na população em relação aos tipos de enfoque que são dados 

pelos media quando os refugiados estão na pauta e como isso afeta a construção social em torno 

do tema. 

 
 
 
11h30 – 12h45 | Comunicação para o desenvolvimento, média e culturas 
 

Moderação: Vítor de Sousa (CECS, Universidade do Minho) 
  
 

Média digitais, participação e mudança social em estratégias de comunicação para o 
desenvolvimento: o caso U-Report Brasil 
Cássia Ayres 
Universidade Lusófona do Porto 
 
A comunicação para o desenvolvimento (C4D) se constitui como disciplina teórica e prática nas 

organizações internacionais (ONU, UE, governos e ONGs) a partir de mecanismos emancipatórios 

que valorizam a diversidade cultural, voz, cidadania e a ação coletiva na via das mudanças sociais. 

Desde meados dos anos de 1950, quando a C4D foi criada, até os dias atuais com a emergência 

dos média digitais, os movimentos sociais e as novas plataformas de participação dos cidadãos 

têm suas intervenções focadas no cidadão comum que é o principal agente das mudanças sociais. 

Nesta via, o U-Report, uma plataforma de comunicação digital criada pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e existente em mais de 40 países surgiu em 2012 para favorecer 

que os jovens, advindos de distintos contextos culturais, tivessem assegurados o direito à voz em 

temas que lhes dizem respeito nas políticas públicas nos seus países. Os temas tratados na 

plataforma variam entre políticas LGBT, referências identitárias e direitos à educação de 

qualidade, saúde, segurança públca, dentre outros. O U-Report Brasil serve de caso de estudo na 

investigação de doutoramento que deseja perceber qual é o papel dos média digitais como 

catalisadores da mudança social em estratégias de comunicação para o desenvolvimento no 

Brasil. Em fase de análise de dados já recolhidos em São Paulo e Salvador entre Maio e Junho 
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de 2018, a investigação tem aprofundado os ponto de vistas de jovens entre 16 a 22 anos acerca 

da relação entre as novas tecnologias, a participação e as mudanças sociais que estes jovens 

anseiam experimentar e promover. 

 

A igualdade de género no Jornalismo de Desporto como expressão do desenvolvimento 
Cláudia Martins 
Universidade Lusófona do Porto 
Carla Cerqueira 
CECS, Universidade do Minho | Universidade Lusófona do Porto 
 
A noção de desenvolvimento, configurada pelas Nações Unidas no PNUD – Plano das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – afasta-se da mera questão económica. É uma reconfiguração 

ampla e que se subdivide numa série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta 

comunicação é nosso propósito determo-nos no quinto objetivo, que visa a igualdade de género, 

centrada nos direitos humanos, e que não só configura um objetivo de desenvolvimento como se 

apresenta como um fator essencial na conquista de desenvolvimento sustentável. A igualdade de 

género é, aliás, integrada em todos os ramos do esforço de desenvolvimento do PNUD e tem de 

ser olhada de forma integrada e global. Não se trata só de reduzir as desigualdades. Visa 

empoderar as mulheres, não só a nível económico, mas também nas oportunidades, na 

participação, no poder de decisão, reduzindo as barreiras estruturais e sociais montadas e que 

permanecem geração após geração. 

Os dados da Organização Mundial do Trabalho de 2015 indicam que as mulheres representam 

cerca de 40% do trabalho pago a nível mundial. No campo mediático, contudo, e de acordo com 

o Global Media Monitoring Project (2015), as mulheres são apenas 20% das jornalistas. A 

investigação académica, sobretudo da década de 1990, mostra-nos um aumento progressivo do 

emprego de mulheres nos média e há até autores/as que se referem a uma feminização da 

profissão (Subtil, 2000; Creedon & Cramer, 2007; Fernandes, 2008; Lobo et al., 2015). Esta 

entrada das mulheres no mundo do jornalismo e o aumento da sua escolaridade explica, em larga 

medida, este aumento do contingente feminino no jornalismo português (Subtil & Silveirinha, 

2017).  

Neste encontro sobre “Comunicar a diversidade” pretendemos trazer uma perspetiva feminista do 

estudo dos média, que se concilia com a Comunicação para o Desenvolvimento, sendo a 

promoção da igualdade nos média informativos da área de desporto o eixo mais visível desta 

equação. Assumimos uma postura interdisciplinar, que conjuga os Estudos Feministas e dos 

Média, nomeadamente do Jornalismo de Desporto. Pretendemos, especificamente, dar ênfase à 
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relação entre estas áreas de investigação, do ponto de vista das mulheres jornalistas, num meio 

tradicionalmente masculino, trazendo para o visível dados numéricos, obtidos através da feitura 

de inquéritos por questionário a 19 órgãos de comunicação social nacional, que contrariam a visão 

de que a profissão de jornalista é feminizada quando direcionamos a análise para áreas temáticas 

específicas dentro desta profissão, como é o caso do Jornalismo de Desporto e das suas 

estruturas hierárquicas.  

 
 
 
Cultura organizacional militar e seus socializados: como a imagem organizacional e a 
identidade individual repercutem na sociedade civil? 
Hermes de Andrade Júnior 
Universidade Católica Portuguesa 
Tamar Prouse de Andrade 
Antonio Esteves Palma Rosinha 
Universidade de Lisboa 
 
Vários autores, desde os anos 80 do século passado, têm lidado com organizações, motivados a 

construir uma teoria do comportamento organizacional, mesmo para as mais complexas como as 

forças armadas. Objectivamente, expressões culturais militares são fáceis de serem observadas, 

mas difíceis de se interpretar em seus significados latentes. Nessas organizações, é possível 

descrever como se constrói o ambiente e quais são os padrões discerníveis de comportamento 

entre seus membros, mas muitas vezes não se consegue entender a lógica subjacente: por que 

se comportam de uma certa maneira. O objetivo do projeto é (1) compreender como uma 

organização complexa como a militar afirma sua imagem e em que medida a socialização militar 

para uma identidade organizacional densa funde-se com a identidade individual de seus 

socializados; (2) levantar valores, ritos, vivências, metodologias e simbologias militares que sejam 

capazes de influenciar competências, habilidades e atitudes de excelência na performance da 

liderança, transposta para a sociedade civil. É considerada a cultura organizacional militar 

assumindo o fenómeno de que as organizações militares são uma cultura antes de sua 

materialização como instituição, que dependem de sua densidade e permanência e que são 

preocupadas com sua aparência. Uma seleção de livros e artigos tem sido realizada e, 

inicialmente, utilizou-se do sistema SciELO para uma revisão da literatura sobre poder e imagem 

do militar para expandir a pesquisa para debate e um estudo de caso através da análise de uma 

entrevista (realizada pela Folha de São Paulo) ao candidato à presidência da República do Brasil, 

nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro, oficial da reserva do exército. Fontes secundárias foram 

utilizadas acessando dois vídeos disponíveis (até setembro de 2017) no canal privado no You 



Comunicar a Diversidade. Livro de Resumos do I Encontro do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural 
4 de outubro de 2018 | Mosteiro de São Martinho de Tibães | Braga 

18 

 

Tube e o levantamento da crônica jornalística sobre o personagem. Resultados preliminares 

mostram que a cultura militar socializada aproxima identidades organizacionais e individuais, 

sendo uma reafirmação de uma imagem externa pública coerente. 

 

 
 
Narrativas audiovisuais na web: Como o jornalismo está a abordar as questões de 
desenvolvimento humano? Os casos Cross Content (Brasil) e Divergente/Bagabaga 
Studios (Portugal) 
Vanessa Rodrigues 
Luís Miguel Loureiro 
Universidade Lusófona do Porto 
 
Em 2015, as Nações Unidas redefiniram Objetivos Para o Desenvolvimento até 2030, onde os 

Media Audiovisuais- Vídeo, Reportagem e Documentário-, podem visibilizar questões de 

Desenvolvimento Humano. Tal porque, “o storytelling gera uma co-presença concreta e imediata, 

através do qual as experiências sociais que existem em tempos, espaços e culturas distintos se 

tornam acessíveis e inteligíveis” (Sousa Santos, 2009:25). Conforme dá conta Seixas (2009) “com 

os novos Media surgiram, também, novos formatos”, que se “hibridizam”, cruzando os Géneros 

(Mar de Fontcuberta, 1998). Esta investigação doutoral intenta, então, convocar subsídios para 

uma definição e/ou características do modelo de Jornalismo Para o Desenvolvimento e seus 

“parentes” Gunaratne (1996): jornalismo de interesse público, cívico, emancipatório, alternativo, 

de causas, sustentável, etc. Depois, pretende-se analisar como os Géneros Audiovisuais e de 

Cinema estão a visibilizar narrativas do Outro sobre Desenvolvimento Humano. Para isso, 

partimos primeiramente da análise dos prémios de jornalismo AMI - Jornalismo Contra a 

Indiferença, em Portugal, e o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, no Brasil. Dessas 

duas distinções, destacam-se dois trabalhos de narrativas audiovisuais: o webdocumentário 

“Autorretrato” sobre a comunidade de moradores da Maré, no Rio de Janeiro, da agência e 

produtora audiovisual Cross Content (Brasil). E a reportagem multimédia “Juventude em Jogo” 

sobre exploração laboral de jovens jogadores de futebol da Divergente/BagaBaga Studios 

(Portugal). Os dois casos partilham o facto de serem meios independentes, estando fora das 

estruturas de grupos económicos. Através da análise de conteúdo dos vídeos dos trabalhos, 

constatamos que as narrativas privilegiam a comunicação down-to-top, dando primazia às 

contraesferas públicas (Fraser, 1992), enquadrando-se no modelo de jornalismo alternativo. Já 

nas entrevistas semiestruturadas conduzidas aos autores dos trabalhos, refere-se que, tanto os 

trabalhos desenvolvidos, como os projetos independentes surgem de forma a tentar colmatar a 

falta de abordagem dos meios de comunicação social às questões de desenvolvimento humano. 
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14h00 – 15h30 | PAINEL I - Comunicação Intercultural e Desenvolvimento 

 

Moderação: Lurdes Macedo (CECS, Universidade do Minho) 
  
 

Apresentação do painel 

Partindo da constatação que o desenvolvimento é um conceito erradamente entendido como 

consensual, começarão por ser inquiridos os limites do modelo no qual assentaram a emergência 

e a expansão da sociedade industrial nos últimos dois séculos. Esta inquirição servirá para lançar 

a ideia central em torno da qual se pretende organizar as cinco intervenções do painel: mais do 

que promover as condições e reunir os meios para o aumento da riqueza, o desenvolvimento 

deverá ser, antes de tudo, um debate amplamente participado sobre o futuro das sociedades.  

Tal ideia remete para diversas abordagens, começando pela polissemia do conceito de 

desenvolvimento, passando pelas propostas decrescentistas que visam compatibilizar o bem-estar 

das sociedades humanas com as possibilidades ecológicas rumo à efetiva redução das 

desigualdades, terminando na reinvenção das funções sociais da comunicação no quadro do 

esgotamento do modelo de desenvolvimento vigente. Estas abordagens serão asseguradas pelas 

duas primeiras intervenções, a cargo de Fernando Bessa Ribeiro e de Jorge Leandro Rosa. 

A problematização das funções sociais da comunicação num mundo pós-industrial constituirá 

terreno fértil para uma reflexão mais aprofundada sobre as práticas empreendidas em projetos de 

planeamento estratégico para o desenvolvimento. Podendo ser utilizada a diversos níveis nestes 

contextos, a comunicação é tida em conta, a maior parte das vezes, mais pela sua natureza 

instrumental do que pela sua natureza transformadora face aos processos de intervenção e aos 

objetivos de mudança. O mesmo é dizer que os efeitos da persuasão são largamente mais 

explorados do que as virtudes da capacitação, quando se planeiam as funções sociais da 

comunicação em projetos de desenvolvimento. Com efeito, tanto a Norte quanto a Sul, são 

privilegiadas grandes campanhas de comunicação persuasiva junto a comunidades tradicionais 

ou excluídas dos circuitos de comunicação e de poder, com vista à sua mudança comportamental, 

em detrimento da utilização de técnicas participativas capazes de envolver e de comprometer 

essas comunidades na construção do seu próprio futuro. Experiências e reflexões críticas sobre 

este tipo de intervenções serão partilhadas por Carlota Quintão e por Artur Costa, consultores para 

o desenvolvimento com um percurso nacional e internacional.  
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Deste questionamento sobre as funções sociais da comunicação em processos de promoção do 

desenvolvimento, a discussão avançará para as metodologias de investigação-ação neste domínio 

que, através da aplicação de técnicas diversas, procuram estabelecer uma relação inequívoca 

entre trabalho colaborativo apoiado no diálogo com as comunidades e a definição conjunta de 

objetivos de melhoria. Maria José Brites assumirá a responsabilidade de apresentar esta última 

proposta de reflexão sobre os caminhos metodológicos que a Comunicação para o 

Desenvolvimento poderá e deverá tomar. 

Por fim, a partir das cinco intervenções dos elementos que compõem o painel, será aberto o debate 

sobre os possíveis contributos da comunicação intercultural para a resolução dos dilemas que o 

desenvolvimento nos coloca nos dias de hoje. 

 

 
Da polissemia do conceito para o debate que o rejeita: algumas notas críticas sobre o 
desenvolvimento 
Fernando Bessa Ribeiro 
Universidade do Minho 
 
Não raro entendido como um conceito neutro e parecendo suscitar amplo consenso, o 

desenvolvimento é preocupação dos Estados e das organizações internacionais. Nas mais 

diferentes geografias, estes atores institucionais parecem empenhados em escrutinar as 

condições e reunir os meios necessários ao aumento da riqueza e do bem-estar, enfim, ao 

desenvolvimento. Sendo uma construção social e política, possuindo uma história, o 

desenvolvimento deve ser compreendido no quadro das dinâmicas seculares do sistema mundial 

capitalista. Não existindo consenso teórico e político sobre o que o desenvolvimento significa, tem-

se revelado inacessível para muitos povos, países e camadas sociais. Apesar de tantos planos de 

desenvolvimento, continua-se a visar objetivos tão básicos mas fundamentais como a erradicação 

da fome e da pobreza extrema. 

Em contraponto ao desenvolvimento que, mesmo na sua formulação “sustentável”, não tem sido 

capaz de dar resposta adequada aos problemas provocados pelo capitalismo, há um outro debate 

teórico e político organizado em torno do decrescimento. A bem dizer tão velho como as próprias 

teses do desenvolvimento sustentável, tem por base uma rutura radical com o produtivismo, a 

competição e o crescimento, considerando que o atual modelo económico e de consumo é 

insustentável.  

Começando por enquadrar o caráter polissémico do desenvolvimento, a comunicação focar se á 

na discussão dos argumentos decrescentistas, comprometidos com a compatibilização das 
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sociedades humanas com os limites ecológicos do planeta, no quadro de uma outra economia 

subordinada a políticas orientadas para a redução radical das desigualdades sociais.    

 
 
O que é a comunicação no Antropoceno? Conceber a informação em sociedades sem 
crescimento 
Jorge Leandro Rosa 
Universidade do Porto | Promotor da Rede para o Decrescimento em Portugal 
 
A comunicação, tal como a conhecemos, está intimamente associada a alguma versão da 

sociedade industrial. Como se vem tornando manifesto, o modelo usual da comunicação está 

rapidamente a tornar-se insustentável. Mas nunca é referido que essa insustentabilidade sectorial 

se integra na insustentabilidade económica e ambiental do extrativismo e produtivismo do modelo 

geral. Na sua configuração atual, a comunicação é parte indissociável do percurso de dois séculos 

da sociedade industrial e do seu modelo de desenvolvimento. 

A imprensa escrita e depois os mass media foram veículos e elementos fundamentais do primado 

do crescimento. Nesse sentido, nunca tiveram em vista a sustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento industrial. Falando da imprensa e outros media, é hoje muito difícil ter um quadro 

informativo mínimo do progresso da Mudança Climática antropogénica ou do esgotamento do 

modelo industrial. Não existe um quadro conceptual ou sequer uma tentativa de refletir os 

acontecimentos fundamentais do nosso tempo. Em Portugal, é simplesmente impossível alcançá-

lo. Não há investigação jornalística sobre esses tópicos ou ela aparece apenas sob a forma de 

compilação casuística. E se entendermos a publicidade como uma parte do sistema comunicativo 

– na verdade, a sede oculta da política editorial dos media –, perceberemos que toda a 

compreensão paradigmática se encontra arredada do horizonte comunicativo dos cidadãos. 

Temos, no que se refere ao colapso dos modelos sociais, ambientais e económicos, uma 

comunicação sleepwalker, versão hipertrofiada da descrição feita por Christopher Clark do 

caminho para o primeiro conflito mundial. 

Na verdade, circula muita informação útil e ponderada no activismo global, nos meios académicos 

e nos social media. Mas estas redes de comunicação têm vindo a ser contidas pelo complexo 

comunicativo-industrial e são objeto de múltiplas contra-medidas alimentadas por uma inesperada 

coligação de agentes do desenvolvimento crescentista: as grandes corporações industriais e os 

seus lobbies, a economia verde globalizada, os novos nacionalismos e militarismos, os meios 

tecnófilos simbolicamente sediados em Silicon Valley. Todos eles, de modos diversos, ou 

penetram as redes para aí reorientarem favoravelmente a opinião, ou lançam vagas de 
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contrainformação capaz de despoletar o potencial de resistência e/ou dissidência face à sociedade 

do crescimento. 

Sendo manifesto que o crescimento alimentado pela superabundância de energia barata já não 

regressará, as consequências sociais e políticas desse processo não se encontram no futuro mas 

antes no presente. É por isso necessário pensarmos o que será a comunicação depois do 

crescimento. Perceber, desde logo, qual o papel das culturas locais e autóctones diante de 

modificações maiores que afetarão os poderes globais. O que é a comunicação quando saímos 

da ilusão do mundo infinito? Como reinventar as funções sociais da comunicação uma vez 

desaparecida a ficção mobilizadora do crescimento? Faz sentido falar de «comunicação», 

enquanto domínio distinto, num mundo pós-industrial? 

 
 
 
Questionar a comunicação a partir de experiências de intervenção para o empoderamento 
a Norte e a Sul 
Carlota Quintão 
Associação A3S 
 
A comunicação para o desenvolvimento constitui um conceito que se traduz em práticas. Essa é 

uma tradução que merece ser interrogada, uma vez que as práticas, se distanciam amplamente 

do conceito inicialmente proposto. Na sua acepção original, a comunicação para o 

desenvolvimento é uma abordagem teórico-metodológica de trabalho com comunidades 

tradicionalmente excluídas dos circuitos de comunicação e de poder, não tendo como fazer ouvir 

a sua voz. Através desta abordagem, são criadas condições para que essas comunidades possam 

produzir conteúdos (textos, imagens, áudio, vídeo, fotografia, …) e aprendam a difundi-los, de 

modo a transmitir as suas mensagens e a divulgar as suas causas. Trata-se, sem dúvida, de uma 

intervenção de empoderamento. 

No campo da Cooperação para o Desenvolvimento, frequentemente os projetos financiados pelos 

países ricos ‘no mundo em desenvolvimento’ utilizam esta abordagem teórico-metodológica de 

uma forma bem diversa: utilizando técnicas associadas à comunicação persuasiva, empreendem 

grandes campanhas de mudança comportamental junto às comunidades tradicionais, com o 

objectivo de tornar o “outro” cada vez mais igual a “nós”. 

Se este é o caso na relação Norte-Sul, não o é menos dentro do Norte, em Portugal ou no espaço 

europeu, nas intervenções de capacitação e empoderamento de grupos e comunidades excluídas.   

É aqui que surgem diversas interrogações sobre a tradução do conceito em práticas, o que 

convoca, inevitavelmente, a comunicação intercultural nestes processos. 
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Comunicação para o desenvolvimento e investigação-ação 
Maria José Brites 
Universidade Lusófona do Porto 
 
A Comunicação para o Desenvolvimento (C4D) afigura-se como uma área recente nos estudos da 

Comunicação em Portugal e, como tal, levanta ainda questões sob o ponto de vista das 

metodologias mais adequadas. Consideramos os fundamentos definidos por Paulo Freire, 

baseados no diálogo para a mudança social (Brites et al., 2014; Freire, 1967; Jenatsch & Bauer, 

2016; Ravenscroft, 2011) e também uma base trabalho colaborativo e dialogante com os 

participantes (Brites et al., 2014; Ravenscroft, 2011), no âmbito da C4D. Neste contexto, o recurso 

às ferramentas jornalísticas pode ser valioso, uma vez que podem ser inspiradoras para trabalhar 

com comunidades (Brites, Santos, Jorge, & Catalão, 2017). 

 

 

15h45 – 17h00 | PAINEL II - A promoção da diversidade social nos/dos média 

portugueses: da investigação à intervenção 

 

Moderação/comentário: Carla Cerqueira (CECS, Universidade do Minho) 
  
 

Apresentação do painel 

O objetivo central deste painel é juntar a academia e vários organismos governamentais e da 

sociedade civil em torno da reflexão sobre projetos, iniciativas e desafios de promoção da 

diversidade social nos/dos média. 

Na esfera da academia Carla Cerqueira apresenta um trabalho de investigação-ação que tem 

procurado capacitar as organizações não governamentais e outros coletivos que operam no 

campo da cidadania e igualdade de género no que diz respeito à comunicação, ao mesmo tempo 

que tem realizado oficinas de formação com estudantes e profissionais da esfera da comunicação.  

Por seu lado, enquanto regulador do setor mediático a nível nacional a ERC – Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social traz para o debate o trabalho de pesquisa e intervenção 

referente à diversidade dos/nos média no caso português, centrando-se nas questões do 

pluralismo e liberdade de expressão.  

Ainda no domínio da comunicação e com o foco na esfera jornalística, Sindicato de Jornalistas 

apresenta as reflexões que tem feito no campo da diversidade social e igualdade de género e 
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como é estas questões estão presentes na sua esfera de atuação com as/os profissionais do 

campo jornalístico. 

Do lado da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), organismo governamental 

que opera no campo da defesa e promoção da diversidade e igualdade, apresentam-se os 

objetivos, medidas e iniciativas centrados na esfera da comunicação e quais os desafios que se 

colocam nesta área. 

Por fim, enquanto organização da sociedade civil, a Associação Plano i parte de várias iniciativas 

que tem desenvolvido para refletir sobre o papel da comunicação enquanto promotora da 

pluralidade cultural existente na sociedade, bem como da necessidade de uma cultura mediática 

informada e eticamente comprometida.  

 
 
Associação Plano i: Comunicar a diversidade 
Dora Pinto 
Membro da Direção 
 
 
Diversidade dos media e ação da ERC: entre o ideal regulador e o trabalho permanente 
Carla Martins 
ERC-Entidade Reguladora para a Comunicação Social 
 
 
Plural&Singular: uma revista, uma missão 
Sofia Pires 
Diretora da Revista Plural&Singular 
 
 
O papel do jornalismo na promoção da diversidade 
Augusto Correia 
Direção do Sindicato de Jornalistas 
João Paiva 
CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) 
 
 
 
 

17h15 – 18h00  | Mesa-redonda “Eurocentrismo, ressentimento e 
interculturalidade: uma reflexão”  
 

Moderação: Maria Rufino (Mosteiro de São Martinho de Tibães) 
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Apresentação da mesa-redonda 

Com esta mesa-redonda propomos uma reflexão sobre a relação entre identidade e cultura, 

observando de que forma as identidades culturais se situam num mundo globalizado.  

As investigações pós-coloniais têm posto em causa os equilíbrios tidos como adquiridos na vida 

social (Hall, 1997). Neste domínio, a disciplina de história tem sido das mais acossadas, 

estilhaçando verdades tidas como absolutas, que foram cunhadas do lado de quem lhe deu 

origem, não contando a versão ‘do outro’, obrigando a reformular o olhar. Entre o pós-colonialismo 

e a lógica de uma defesa mitificada dos enredos referentes ao nascimento das nações ocidentais 

e à sua alegada ‘superioridade’ em relação aos povos que colonizaram, ideia que ainda perdura 

na contemporaneidade, a memória transformou-se do ponto de vista cultural e político num terreno 

fértil onde se trava um combate duro pela construção de uma narrativa hegemónica e que decorre 

da luta entre os fazedores de passados e os desconstrutores desses mesmos passados. 

Partindo do pressuposto de que identidade e diferença são faces da mesma moeda, faz sentido 

convocar algumas polémicas que cruzaram a atualidade mediática recente. Neste rol, encontram-

se os acontecimentos ocorridos em Charlottesville, na Virgínia (EUA), com o derrube de estátuas 

em homenagem a símbolos dos Estados Confederados, evidenciando a clivagem entre os que 

defendem que elas homenageiam a Guerra Civil Americana e não devem ser retiradas, e os 

adeptos do seu derrube, por elas serem símbolos racistas que celebram a escravidão (2017). 

Também a visita do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, a Gorée 

(Senegal), um entreposto de escravos, em que foi criticado por não ter pedido desculpa em nome 

de Portugal pelo país ter promovido a escravatura (2017); ou a inauguração da estátua do padre 

António Vieira (no largo Trindade Coelho, em Lisboa), em que o escritor e prelado é representado 

na companhia de três crianças índias, o que denota segundo os críticos, paternalismo colonial 

mas, em contrapartida, mereceu uma manifestação de apoio de um grupo de extrema-direita, em 

defesa de alegados valores nacionais (2017). 

 
 
Luís Cunha 
CRIA/CECS, Universidade do Minho 
 
Sheila Khan 
CECS, Universidade do Minho 
 
Vítor de Sousa 
CECS, Universidade do Minho 


