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Editorial

D

esculpem-nos o clichê, mas, para nós, parece que foi ontem.
Quinze anos atrás, o Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio
decidiu publicar uma revista semestral cujos artigos acadêmicos deveriam
versar sobre Comunicação, Cultura e Política. Nessa época, enfrentou-se um desafio
extra para dar conta dessa tarefa, pois o Departamento de Comunicação Social da
PUC-Rio ainda não tinha inaugurado seus cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
(Especialização, Mestrado e Doutorado). Com a ajuda dos professores do curso de
graduação em Comunicação Social da PUC-Rio, deu-se início à captação de artigos entre os professores e pesquisadores, de fora e de dentro da universidade, que
tivessem produção acadêmica ligada a disciplinas afins com a proposta editorial da
Alceu. Para nossa felicidade, a resposta dos colaboradores internos e externos foi
extremamente positiva, no que redundou na publicação deste agora número 30, sem
que tenhamos perdido a periodicidade da revista uma vez sequer.
Durante esses 15 anos, Alceu publicou 446 artigos, assinados por 528 autores,
em 6692 páginas, nas versões impressa e on-line. Mas, além desses números, que
agora nos impressionam, a qualidade dos trabalhos publicados também foi reconhecida pelo Sistema Qualis, da Capes. Alceu conseguiu receber a classificação B1
nas seguintes áreas: Ciências Aplicadas I (Comunicação, Ciência da Informação e
Museologia); Arquitetura e Urbanismo; História; Interdisciplinar; Artes/Música;
Filosofia/Teologia.
Nesse momento de balanço, gostaríamos de agradecer a todos os que, de alguma forma, colaboraram para que a revista Alceu conseguisse chegar até aqui, mas
especialmente aos autores/professores/pesquisadores que confiaram em nosso trabalho
e prestigiaram a revista desde seus primeiros momentos.
Assim sendo, abrimos esse número 30 ainda em clima de comemoração, agora
dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, ao publicar um artigo assinado por Fernando de Jesus Rodrigues e Beatriz Vilela que tem por título: “Notas sobre a singularidade
histórico-social da faceirice: estrutura do divertimento jornalístico-literário e padrões
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expressivos de sedução entre 1860 e 1920, no Rio de Janeiro”.
Em seguida, publicamos um conjunto de quatro artigos que tratam do jornalismo em alguns dos seus aspectos. O primeiro, de autoria de Marlene Branca Sólio
e Caroline Dall’Agnol, analisa a importância do método na pesquisa científica e, para
isso, estuda a cobertura do jornal O Globo do Caso do Ônibus 174, ocorrido no Rio de
Janeiro, em 2000. Marcos André Franco Martins e Bárbara Emanuel são os autores de
texto que se dedica a analisar as primeiras páginas de jornais norte-americanos publicados no dia seguinte em que a Suprema Corte dos EUA validou o Affordable Care Act,
mais conhecido como Obamacare. O terceiro artigo desse conjunto de textos dedicados
ao jornalismo, de Solange de Almeida Borges e João Vicente Cegato Bertomeu, tem
como tema a construção do mito no discurso jornalístico e para fazer isso usa, como
estudo de caso, o massacre de Realengo, ocorrido no Rio de Janeiro em 2011. Para
fechar esse bloco, Carla Montuori Fernandes e Genira Chagas dedicam-se a analisar
o espetáculo político-midiático construído em torno da morte do então candidato à
presidência do Brasil pelo Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos.
Na sequência, apresentamos um grupo de três artigos cujo tema central é a
internet e as redes sociais. O artigo assinado por Débora Cristina Lopez e Mirian Redin de Quadros faz uma reflexão sobre a aplicabilidade do conceito de esfera pública,
concebido por Jürgen Habermas, na década de 1960, ao contexto das redes sociais
digitais. O ensaio assinado por Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia e Maria Faia Rafael Moreira apresenta a evolução histórica dos sites de redes sociais de larga escala,
desde a sua gênese nas comunidades on-line até à sua consolidação em gigantes de
abrangência mundial, mais especificamente Friendster, MySpace e Facebook. Sandra
Portella Montardo e Thaís Della Tôrres Silva são as autoras de artigo que tem por
objetivo analisar o consumo como performance no site de rede social temático Filmow.
Como a TV não poderia estar ausente nesse número, publicamos texto assinado por João Luís van Tilburg sobre a “fabricação de cenas” praticada em novelas
da Rede Globo de Televisão.
Em seguida, apresentamos um Dossiê, composto por sete artigos, que tem por
título “Cinema, memória e filosofia: entre percursos de formação e de expressão”,
organizado por Miguel Serpa Pereira e Milene de Cássia Silveira Gusmão. Os artigos
versam sobre: cinema e católicos no Brasil; cinema e filosofia; a fotografia cinematográfica de Walter Carvalho; a preservação do audiovisual no Brasil; uma análise do
filme O perfume; uma leitura do roteiro de Central do Brasil e uma análise do filme Nós
que aqui estamos por vós esperamos de Marcelo Masagão.
Boa leitura e boas ideias!
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