
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: ANA CLÁUDIA DE JESUS FIDÉLIS

TÍTULO: SOBRE APAGAMENTOS E DIVERSIDADE: O OCULTAMENTO DO JOVEM NEGRO NAS PUBLICAÇÕES DE REVISTAS LOCAIS.

AUTORES: ANTONIO DONIZETI DE CARVALHO, ANA CLÁUDIA DE JESUS FIDÉLIS, ANTÔNIO DONIZETI DE CARVALHO, ANA CLÁUDIA DE JESUS FIDÉLIS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: DIVERSIDADE, OCULTAMENTO, JOVEM NEGRO, MÍDIA

RESUMO

O projeto Sobre Apagamentos e Diversidade: A Ocultação do Jovem Negro Nas Publicações Locais analisa a representação do jovem negro em publicações em veículos de

imprensa passenses e procura entender como este fenômeno pode contribuir para a formação da sua identidade e também à contribuição para o seu sentimento de

pertencimento à comunidade que está inserido. 

Os objetos de pesquisa Revista Folha e Revista Foco somam uma tiragem de 10.000 exemplares mensais cada, tendo ambas circulação regional e versões digitais, além de

serem meios de comunicação que podem exercer influência onde atuam e, como tais, influenciar na formação de opiniões de seus leitores. As publicações analisadas fazem

parte da comunicação local, daí a importância de se analisar a presença/representação do jovem negro cidadão em suas edições, visto que elas, infere-se, influenciam na

construção de sua identidade. 

A pesquisa seguiu procedimentos de análise e tabulações das referidas publicações, de acordo com o cronograma preestabelecido, com intenção de levantar a frequência com

que o jovem negro é nelas representado. Foram também realizadas leituras do material bibliográfico e fichamento do material que oferece respaldo à pesquisa. 

Ainda em fase de pesquisa de campo e análise do material, as visitas aos acervos físicos e digitais, até o momento, permitem uma análise parcial que leva a um indicativo da

pouca frequência do jovem negro nas publicações, comparando-se à frequência com que aparecem os jovens brancos. Paralelamente, estão sendo desenvolvidas tabelas com

os resultados parciais obtidos para servirem de respaldo às etapas finais do projeto, que consistem em interpretação, proposições e confecção dos relatórios. 
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