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Editorial
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Jornalismo, televisão, cinema e mídias sociais são os grandes temas deste número 
28 da Revista Alceu.

O primeiro conjunto de quatro textos, que têm como tema central o jorna-
lismo, abre com artigo assinado por Carlos Alberto de Carvalho que – ao analisar as 
conexões entre HIV/Aids e homofobia em três grandes jornais da chamada grande 
imprensa brasileira: Estado de Minas, O Globo e Folha de S. Paulo –, faz uma críti-
ca à insistência de se considerar os critérios de noticiabilidade como sendo capazes 
de explicar as razões de certos acontecimentos se transformarem em notícias. No 
segundo artigo, Ronaldo Helal e Fausto Amaro exploram a temática do herói nos 
esportes, a partir da análise da construção do discurso jornalístico sobre os me-
dalhistas olímpicos de 2012 publicado pela Folha de S. Paulo. Com o objetivo de 
constatar a presença de elementos de antiamericanismo ou pró-americanismo no 
discurso da revista Veja, Marcos Guedes de Oliveira e Rafael Mesquita de Souza 
Lima analisam o conteúdo das matérias publicadas no semanário paulista sobre os 
dois primeiros anos do governo George W. Bush. O ensaio assinado por Geraldo 
Márcio Peres Mainenti aborda as questões e tensões que a cada dia mais se estabele-
cem nas relações entre o jornalismo e o direito modernos, com ênfase nos conflitos 
entre a liberdade de expressão e os direitos de personalidade.

Em seguida, três artigos dedicam-se a refletir sobre a televisão como sujeito e 
objeto. Everardo Rocha, Fábio Francisco de Araujo e Marianne Fatio Schulze apre-
sentam um tipo de estudo que ainda é pouco explorado em pesquisas na área de 
comportamento do consumidor no Brasil. O texto tem por objetivo analisar as re-
presentações de consumo no seriado Friends, de longa duração e que obteve grande 
sucesso de público, tanto na TV norte-americana como em outros países onde foi 
exibido. O ensaio assinado por Carla Montuori Fernandes discute a relação entre 
política e teledramaturgia, tomando como objeto de estudo a versão adaptada da 
telenovela Saramandaia, exibida pela Rede Globo de Televisão em meados de 2013, 
exatamente no momento em que as manifestações populares contra a corrupção e a 
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favor da melhoria dos serviços públicos tomaram as ruas do país. Já o artigo assina-
do por Richard Perassi e Kamil Giglio, que usa a teoria semiótica de base peirciana, 
faz um estudo semiótico da televisão digital como signo cultural, que altera a signi-
ficação do aparato televisivo em relação à televisão analógica.

Publicamos na sequência quatro textos que têm o cinema como principal 
objeto de estudo. As relações entre literatura e cinema estão presentes no texto de 
Maria Cristina Cardoso Ribas, que visa fazer uma revisão de ordem metodológica 
ao analisar algumas propostas teóricas sobre adaptação de textos literários para o 
cinema. Acaso, filme do diretor polonês Krzysztof Kielowski realizado 1981, é alvo 
de análise crítica elaborada por Piotr Kilanowski, com o objetivo de tentar relacio-
nar esta película com a vida e a obra de um dos nomes mais importantes do cinema 
mundial. Bye,bye, Brasil e O caminho das nuvens foram os filmes escolhidos por Júlio 
César Lobo para apresentá-los no seu artigo como exemplos de obras cinemato-
gráficas que se situam na fronteira de dois gêneros narrativos, o filme de estrada 
(road-movie) e o romance de formação (Bakhtin). O ensaio de Patricia Coralis fecha 
esse bloco de textos dedicado ao cinema, com uma reflexão em que analisa a versão 
cinematográfica do musical Brigadoon, tendo como referência as ideias de Georg 
Simmel e Zygmunt Bauman sobre a modernidade.

As mídias sociais são objeto de reflexões acadêmicas nos três próximos arti-
gos. Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia e Maria Faia Rafael Moreira apresentam 
a breve história da rede social Facebook, suas principais funcionalidades e uma 
análise sobre as interações que estas funcionalidades promovem entre os usuários. 
Além disso, o texto apresenta o “estado da arte” no que diz respeito às pesquisas 
acadêmicas que se dedicaram ao estudo do Facebook. A cobertura dos protestos 
ocorridos no Brasil durante o ano de 2013 pelo coletivo Mídia Ninja é analisada, no 
texto assinado por Maria Clara Aquino Bittencourt, à luz de três categorias de con-
vergência: interatividade, hipertextualidade e multimidialidade. Para concluir este 
último conjunto de textos, publicamos ensaio escrito por Roberto Bitencourt da 
Silva no qual são alvo de pesquisa as páginas eletrônicas do Facebook oficialmente 
mantidas ali pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), particularmente 
no que diz respeito à abordagem dessas webpáginas quanto a algumas questões polí-
ticas apresentadas durante as manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013.
Boa leitura e boas ideias!

Fernando Sá
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