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1. Tema: Comunicação e Informação de saúde e direitos das mulheres – histórias e 

práticas 
 

2. Delimitação do Tema 

 

Este projeto propõe-se a pesquisar e analisar os canais digitais de informação, as 

práticas e as campanhas de comunicação de órgãos públicos (ministérios e 

secretarias, órgãos da justiça, SUS), organizações do terceiro setor (associações 

de classe, organizações de defesa dos direitos e de assistência) e coletivos 

feministas dirigidos às mulheres heterossexuais, homossexuais e transexuais.  

Outro viés a ser pesquisado é o papel preponderante das mulheres a frente de 

iniciativas desenvolvidas na área portuária do Rio de Janeiro, principalmente no 

que tange à preservação, valorização e luta por espaço de visibilidade da história 

do lugar. Vale destacar a importância de Tia Ciata, que se tornou símbolo da 

comunidade negra durante a Belle Epoque no Rio de Janeiro. Segundo, Roberto 

Moura, em seu livro “Tia Ciata e a pequena África”, Tia Ciata era cheia de 

contatos, e que sabia movimentar estes contatos em seu favor ou a serviço da 

comunidade afrodescente. Em sua casa, um lugar de encontros e de resistência 

teria surgido o samba carioca.  

Quase um século depois, outras mulheres da região conhecida como “Pequena 

África”  também desempenham papeis fundamentais para dar visibilidade a 

história daquela área, como Merced Guimarães, do Instituto dos Pretos Novos. 

Marco da identidade afro-brasileira, o sítio arqueológico Cemitério dos Pretos 

Novos foi descoberto durante a reforma da residência do casal Petrucio e 

Merced Guimarães em 1996. Arqueólogos e historiadores chegaram à conclusão 

de que ali teria sido o “único cemitério de escravos recém chegados ao Porto do 
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Rio de Janeiro, mencionado pelos viajantes do século XIX”  do qual não se tinha 

a local.  

Criado em 13 de maio de 2005, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos 

(IPN) tem “por finalidade propor reflexões e estimular projetos educativos e de 

pesquisa para a preservação da memória relacionada aos acontecimentos do 

período da escravidão legal, com seus desdobramentos nos dias atuais” 

(ANJOS; PEREIRA, 2015). Embora reconhecido como uma organização de 

Utilidade Pública (Lei 4.822, 7/5/2008) e tendo vencido o Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade/IPHAN 2010, categoria Proteção do Patrimônio Natural e 

Arqueológico, o IPN mantém-se com dificuldade. Outra figura feminina 

fundamental para as discussões e lutas para a preservação e respeito às tradições 

e moradores da região, Ligia Veiga, fundadora da Companhia Mysterios e 

Novidades, afirma sobre o IPN que “se fosse qualquer lugar na Europa (o 

cemitério) já estava totalmente subvencionado. Os caras são representantes da 

UNESCO, do patrimônio da humanidade. Os caras não têm como se manter. É 

do dinheiro do bolso deles para se manter, para papel higiênico”.  

O estudo parte do conceito de comunicação pública e considera três das cinco 

áreas identificadas por Brandão (2012), comunicação científica, comunicação 

governamental, comunicação da sociedade civil organizada. Nesse sentido, 

considerará as ações de comunicação e acesso à informação a partir das 

obrigações legais de informar e o compromisso público de instituições não-

governamentais, assim como movimentos sociais organizados, tais como 

coletivos sociais, para o bem-estar social e o acesso à informação sobre direitos 

civis e saúde, bem como de preservação e resistência de movimentos em defesa 

da memória de atores sociais da área portuária do Rio de Janeiro. 

_------------------------------------------ 

Referências 
1.  Marco histórico da memória da África na cidade, uma região “que se estendia do cais do porto, pela 

Cidade Nova, até a Praça 11 de Junho, que desde muito cedo, (foi) local de convergência dos negros 

baianos, livres, que se incorporavam a grupos já existentes, formando comunidades negras”, segundo 

a História dos Bairros: Saúde, Gamboa e Santo Cristo. 1987. 

2.O cemitério funcionou de 1769 a 1830 na Rua Pedro Ernesto. Há registro que entre 1824 e 1830, quando 

foi fechado devido a reclamações dos moradores, foram sepultados cerca de 6.000 corpos de escravos 

pretos novos, chamados assim porque não haviam sido inseridos no contexto social (mesmo que tivessem 
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recebido o batismo ocidental ainda na África ou nos porões dos navios negreiros). Cf. folheto A Saga dos 

Pretos Novos, do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. 

3.  Em novembro de 2011, foi criado o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança 

Africana, “que estabelece marcos da cultura afro-brasileira na Região Portuária, ao lado do Jardim 

Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos 

Pretos Novos” (IPHAN, s.d). 

 

 

3. Problema 

A comunicação pública, alinhada à perspectiva de comunicação organizacional, 

é um desafio já identificado pelas Relações Públicas, mas que recebe pouco 

espaço nos debates sobre as técnicas, práticas e eficiência das ações de 

comunicação integrada.  

No que diz respeito ao universo de saúde e direitos da mulher, o que se observa 

em campanhas de comunicação, em grande parte de caráter publicitário, são 

basicamente campanhas de aleitamento materno ou o outubro rosa que engloba 

campanha preventiva do câncer. A pouca presença de temas de interesse público 

que tangenciem o universo de direitos e bem-estar das mulheres é um indicativo 

do quanto há por conhecer, investigar e, sobretudo, comunicar com vistas a uma 

sociedade mais justa. 

Por outro lado, observa-se que a multiplicação dos canais de comunicação na era 

digital, especialmente, as mídias e redes sociais, sinaliza demandas bastante 

diversas de informações e interações, que permitam o conhecimento sobre a 

saúde feminina e que, sobretudo, promovam o “o cuidado de si” como estratégia 

subjetiva para o “conhecimento de si”, como  discutiu Foucault em sua obra A 

Hermenêutica do Sujeito (2010).  

A exemplo dos coletivos temáticos em torno da “ginecologia natural”, 

feminismo, denúncias de abusos e assédio, aborto, procedimentos ginecológicos 

e obstétricos, que em sua maioria são omitidos no acompanhamento da saúde 

feminina, podemos observar a existência de diversos perfis em redes sociais que 

se dedicam ao tema feminismo, cujo mote é o estímulo e a promoção da 

autonomia social, política e psicológica da mulher. 

No que se refere ao papel da mulher nas discussões sobre as políticas públicas 

voltadas à preservação da memória e da herança cultural da região portuária, 

principalmente pós o projeto Porto Maravilha, que visa a uma reurbanização da 
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área, com fortes investimentos em infraestrutura e aparatos culturais recém 

criados, ancorados em um discurso sobre valorização do patrimônio, com foco 

em herança africana , vale estudar como a comunicação pública oficial da 

Prefeitura vem ‘trabalhando’ esse discurso da herança africana e estudar o papel 

das mulheres como articuladoras junto à comunidade e como ‘produtoras’ de 

discurso para a sociedade. 

A questão que se coloca como pergunta produtiva para esta pesquisa é o quanto 

a comunicação e o acesso à informação sobre as questões pontuadas fomentam a 

cidadania, o quanto órgãos oficiais e competentes garantem esse acesso e como 

coletivos feministas vêm atuando para dar voz a quem não tem, para promover o 

diálogo, para informar,  ou seja, para promover cidadania para um grupo social 

historicamente alijado dos processos de decisão e com baixa representativa 

política. O que se assiste na grande mídia é um monólogo da 

“heteronormatividade branca”, que aponta o domínio de fala e interesses de 

elites majoritariamente masculinas e etnicamente identificadas como brancas, 

sem deixar campo para os debates sobre identidade de gênero e étnica e dos 

diretos da mulher, principalmente negras, transexuais e lésbicas. 

Em relação ao projeto Porto Maravilha, o que se tem observado é a escolha de 

determinados locais representativos da comunidade afrodescendente em 

detrimento a outros. Além disso, alguns desses, embora parte do Circuito 

Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, vem enfrentando 

dificuldades econômicas. 

 

4. Objetivos  

• Identificar e discutir as práticas de comunicação pública de saúde e 

direitos produzidas no Brasil; 

• Mapear os canais digitais de instituições e órgãos públicos e ONGs; 

• Classificar o conteúdo informacional dos canais digitais; 

• Identificar os temas que são comunicados à população feminina; 

• Mapear os coletivos feministas nas redes sociais; 
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• Mapear as líderes do movimento afrodescente na região do porto, 

principalmente as que estão direta e indiretamente envolvidas no Circuito 

Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana. 

• Identificar os papéis sociais que as mulheres representam na discussão, 

valorização e preservação da memória africana na área portuária da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

5. Justificativa 

É de extrema relevância que o campo das Relações Públicas assuma o debate e a 

investigação acadêmica sobre a comunicação pública com atenção à dimensão 

ética e ao compromisso das organizações públicas e não-governamentais.  É 

preciso conhecer o cenário de produção de comunicação pública  que se 

apresenta no país e só assim  ampliar o conhecimento sobre a atividade. 

Essa pesquisa, em especial, também será dedicada a atividades extensionistas, 

ou seja, será a oportunidade de agendar investigação cientifica e atividades 

acadêmicas teórico-experimentais que promovam e fomentem a prática 

profissional dos discentes e, principalmente, que orientem práticas de 

comunicação como mediações, ou ainda, meios e processos que promovam o 

diálogo, como aponta Thompson (2014). Assim as atividades de extensão a 

serem desenvolvidas sob a forma de oficinas de comunicação pública, 

seminários e grupos de estudo, que deverão reunir o corpo discente, docente e a 

comunidade. A pesquisa científica e as atividades de extensão agenciadas 

deverão dar chance a uma negociação de saberes entre a sala de aula, a 

investigação e a práticas cotidianas da comunidade na qual a instituição de 

ensino superior está imersa.  

Atividades de extensão previstas: 

• Produção de comunicação pública sobre os temas investigados; 

• Produção de cartilha de orientações sobre os temas investigados; 

• Consultoria, assessoria e orientação de comunicação para organizações 

do terceiro setor sobre os temas investigados; 

• Realização de seminários; 
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• Realização de oficinas. 

 

 

6. Metodologia 

A pesquisa contará com análise de conteúdo informativo dos sites com base na 

metodologia apresentada pelo Laboratório de Internet, Saúde e Sociedade da 

Fiocruz (Paolucci et alli, 2017), investigação de campo e observação 

participante, na perspectiva de comunicação como extensão ( Freire, 1983) e 

com a revisão de literatura sobre o tema. 
 

7. Resumo do projeto para internet (Entre 200 e 500 palavras) 

Este projeto propõe-se a pesquisar e analisar os canais digitais de informação, as 

práticas e as campanhas de comunicação de órgãos públicos (ministérios e 

secretarias, órgãos da justiça, SUS), organizações do terceiro setor (associações 

de classe, organizações de defesa dos direitos e de assistência) e coletivos 

feministas dirigidos às mulheres heterossexuais, homossexuais e transexuais.  

Outro viés a ser pesquisado é o papel preponderante das mulheres a frente de 

iniciativas desenvolvidas na área portuária do Rio de Janeiro, principalmente no 

que tange à preservação, valorização e luta por espaço de visibilidade da história 

do lugar. 

8. Cronograma da Pesquisa 

 

 

 

 
ATIVIDADES MÊS/ANO  

SET 
2017 

Out 
2017 

Nov 
2017 

Dez 
201

7 

JAN 
18 

FEV 

18 
MAR 

18 

ABR 

18 

MAI 

18 

JUN 

2018 

JUL 

2018 

Ago 

2018 

      

Levantamento de corpus para 
pesquisa– comunicações 
produzidas. 

X X                 

Classificação do material coletada e 
ordenado segundo tipo de 

comunicação dirigida. 

 X X                

Análise de corpus   X X X              

Pesquisa de campo e análise 
de  conteúdo informativo 

     X X            

Análise das estratégias e táticas 
de comunicação pública 

      X X X X         

Produção do relatório de 
pesquisa 

          X X       
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