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RESUMO

O projeto "Midiatização, Cultura e Processos Sociais"  é um projeto de interface entre Comunicação/Processos Midiáticos e Cultura. A pesquisa 
tem como método  a análise de midiatização, que diz respeito às interações contemporâneas entre Sociedade (Indivíduos e Instituições), 
Desenvolvimento Tecnológico/eficácia da Comunicação e Circulação de Informações. NO Brasil, os núcleos de pesquisa sobre a midiatização têm 
como referências a obra de Eliseo Verón, e a Universidade do Vale do Rio Dos Sinos tem um dos núcleos de pesquisa mais consolidados sobre essa 
temática, conta com referências nacionais como Fausto Neto, José Luiz Braga, Pedro Gilberto Gomes, Jairo Ferreira. Esse Núcleo realiza o anual 
Seminário Internacional de Midiatização e Processos Sociais. E, seguindo essa "Escola" Teórica e Metodológica, realizo na Estácio Pará uma 
pesquisa de midiatização tendo como um recorte temático os processos sociais e de comunicação/midiáticos relacionados à cultura regional. Este 
projeto tem três frentes temáticas: Midiatização e Culturas Populares, Midiatização e Feminismo e Midiatização e Identidades Culturais/Sociais 
(Juventude e Negros). Este projeto tem como objetivo mapear e analisar processos de relevância social, a partir das interações entre fenômenos 
comunicacionais/midiáticos e culturas regionais, tendo em vista que  as questões amazônicas ainda têm algumas situações estereotipadas 
divulgadas e também pouco exploradas em grades de mídias tradicionais de massa. A pesquisa é uma pesquisa exploratória, que a partir da 
análise de midiatização, processos sociais e cultura, lança mão de instrumentais multidisciplinares, divididos em algumas frentes de estudo com 
alunos de iniciação científica de Jornalismo e Publicidade. E algumas etapas de estudo e pesquisa empírica já foram iniciadas em 2016. 2, 2017.1, 
2017.2 e 2018.1, a partir dos seguintes objetos: 1- Carimbó do Pará e Processos Sociais entre as comunidades de carimbozeiros (Belém) e Políticas 
Culturais para a cidade; 1.1- Carimbó do Pará e Processos Midiáticos/Rádios Locais e Políticas Culturais; 2. Cultura Feminista, Práticas Sociais e 
Cultura Digital: Uma imersão na Marcha Mundial das Mulheres em Belém; 3. Casa Preta: Juventude negra ,processos de midiatização e 
identidades sociais no espaço público em Belém. Todas as etapas de estudo (pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, sistematização de 
informações, etc) geraram artigos produzidos pelo coletivo de iniciação científica e foram selecionados para eventos científicos nacionais e 
internacionais (I e II Seminário Internacional de Midiatização e Processos Sociais- UNISINOS; Congresso da Associação Latino Americana 
Interdisciplinar de Pesquisadores em Comunicação) e publicações em revistas científicas da Estácio Curso de Comunicação (Puçá) e Coletânea de 
artigos da Edição Cultura e Pensamento da Universidade Federal da Bahia em Parceria com Ministério da Cultura ( Cultura e Políticas para as 
Cidades). A pesquisa em andamento deve entrar numa etapa de aprofundamento de análises de midiatização entre esses processos sociais e 
culturais locais, e a perspectiva de resultados caminha na direção de entender a complexidade das culturas amazônicas, a partir de uma 
perspectiva de diversidade e intensa participação das comunidades tradicionais em novas formas de comunicação na contemporaneidade. Essa 
pesquisa deve fazer o retorno a essas comunidades dos resultados de pesquisa e oferecer à comunidade subsídios para expansão de aç~eos de 
transformação social e cultural, que agregue estratégias de comunicação.
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