
 

XVIII Conferência Brasileira de Folkcomunicação 

Recife, 02 a 05 de maio de 2017 – UFRPE/FACIPE 

 

 

O período para envio de artigos para a XVIII Conferência Brasileira de 

Folkcomunicação – FOLKCOM 2017 já está aberto. 

O evento, que acontecerá no período de 02 a 05 de maio na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e na Faculdade Integrada de Pernambuco 

(Facipe), em Recife-PE, irá debater a “Folkcomunicação, Cidadania e Inclusão Social 

no Contexto das Rurbanidades”. 

Os interessados em submeter artigos a um dos cinco Grupos de Trabalhos (GTs) 

podem fazer no período de 10 de fevereiro a 10 de abril de 2017. Os aceites serão 

divulgados em fluxo contínuo, sendo o dia 15 de abril o prazo final. O email para 

submissão é gt.folkcom2017@gmail.com.  

A XVIII Folkcom abre chamada para os Grupos de Trabalho (GTs) fixos e para 

o GT especial temático do evento. 

 

 

CRONOGRAMA 

Prazo inicial para envio de trabalhos 

completos 

10 de fevereiro de 2017 

Prazo final para envio de trabalhos 10 de abril de 2017 

Prazo final para informe de aceites 15 de abril de 2017 ou conforme fluxo de 

chegada e aprovação do Comitê Científico ou 

avaliador ad hoc 

Divulgação da programação dos GTs 20 de abril de 2017 

Prazo final para pagamento das inscrições 

daqueles que tiveram trabalhos aprovados 

 

- coautores também devem efetuar o 

pagamento até esta data 

30 de abril de 2017 

 

mailto:gt.folkcom2017@gmail.com


 

 

Normas para envio de trabalhos 

 

 

Artigos completos devem ter entre 12 e 15 páginas, incluindo título, resumo, 

palavras-chave e referências bibliográficas. Imagens devem vir no corpo do texto. 

A Rede Folkcom estimula a produção de artigos em parceria entre pesquisadores 

já formados (doutores) e seus orientandos de pós-graduação e de graduação, bem como 

a indicação formal de que o artigo foi produzido em situação institucional de formação 

de recursos humanos para pesquisa (Pibic ou orientação de monografia, mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado). 

Cada pesquisador só poderá encaminhar um trabalho de sua autoria. São 

admitidas exceções no caso de coautoria, quando podem ser submetidos até dois 

trabalhos do mesmo autor, desde que um deles seja de autoria única e outro não ou que, 

sendo ambos em coautoria, o sejam com coautores diferentes. Na hipótese de coautoria, 

o(s) outro(s) autor(es) que desejar(em) certificado(s) e nominação no programa 

deverá(ão) estar regularmente inscrito(s) no congresso.  

Os trabalhos devem ser enviados em versões Word e PDF para a Coordenação 

Geral de Grupos de Trabalho no endereço gt.folkcom2017@gmail.com, aos cuidados 

da Diretoria Administrativa da Rede Folkcom (Guilherme Moreira Fernandes). 

Autores receberão confirmação via e-mail de recebimento do trabalho e serão 

informados da sequência de avaliação. 

Autores devem indicar para qual GT o trabalho deve ser submetido. Todos os 

trabalhos serão reenviados aos coordenadores e aos membros do Comitê Científico do 

evento ou avaliadores ad hoc, para avaliação cega por pares. 

O trabalho aprovado deverá ser apresentado oralmente no GT por pelo menos 

um dos autores/coautores para que seja emitido o certificado de apresentação a todos os 

autores e coautores. 

Ao enviar o artigo para o GT, o responsável declara que é o autor do trabalho, 

ciente das leis de direitos autorais em vigência. O autor também cede os diretos de 

publicação para a Rede Folkcom.  



Haverá prêmios estudantis para artigos de estudantes de graduação e pós-

graduação. O evento também conta com concursos de audiovisual e de fotografia. O 

regulamento, informações sobre inscrição e programação serão divulgados em breve. 

O evento é organizado pela Posmex/UFRPE e Nufa/Facipe, em parceira com a 

Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação (Rede Folkcom) e a Cátedra 

Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Conta com o 

apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  

 

 

Ementas dos GTs 

 

 

GT 1: Teorias da Folkcomunicação: Fundamentos e Metodologia 

Este GT tem como foco as discussões científicas da Teoria da Folkcomunicação, as 

reflexões resultantes das intersecções com outras teorias das Ciências Sociais e 

Humanas e os diferentes aportes metodológicos utilizados na realização de estudos e 

pesquisas de campo. Busca-se discutir a base epistemológica e teórica da 

Folkcomunicação e os métodos das pesquisas que envolvem os diversos objetos da área. 

Coordenação: Dra. Cristina Schmidt (UMC/Mogi das Cruzes e Rede Folkcom). 

 

GT 2: Morfologia da Folkcomunicação: Gêneros e Formatos 

Desdobramentos empíricos, analíticos ou reflexivos, gerados em distintos espaços 

geográficos e nos múltiplos campos do conhecimento (Artes, Literatura, Jornalismo, 

Publicidade, Audiovisual, Turismo, Marketing etc.), ancorados nas tradições populares 

e na agenda midiática, de forma a preservar as identidades culturais. Formatos e tipos 

folkcomunicacionais, como lendas, literatura de cordel, cantoria, xilogravura popular, 

modos de expressão legitimados pela religiosidade rústica – como os ex-votos, amuletos 

e presépios. Formatos lúdicos como bonecos de barros, brinquedos artesanais e 

brincadeiras de criança. Igualmente, estudos pouco fincados nas raízes históricas da 

cultura brasileira, como as tatuagens, o funk carioca ou o rap paulista, além de sons e 

ritmos mestiços, como choro, baião, vaquejada, forró, rasqueado e lambadão. 

Manifestações como comícios políticos, abaixo assinados, santinhos de propaganda ou 

cantos de trabalho. 

Coordenação: Dr. Marcelo Pires de Oliveira (UESC e Rede Folkcom). 



 

GT 3: Conteúdos da Folkcomunicação 

Este GT pretende ser o espaço para a divulgação das pesquisas em folkmídia, 

folkturismo, folkmarketing, cibercultura e demais formas de manifestações da cultura 

popular e popular midiática que, ao longo do tempo, têm se mostrado como nova área 

de possibilidades em pesquisas no campo da Folkcomunicação. Entende-se mídia como 

os diferentes veículos de comunicação de massa que, de alguma forma, apropriam-se de 

elementos da cultura popular. O GT, também, abre espaço para estudos que tenham 

como foco os processos comunicacionais que integram as manifestações de cultura 

popular, sejam de cunho religioso, turístico ou mercadológico. 

Coordenação: Dra. Beatriz Dornellas (PUS-RS e Rede Folkcom). 

 

GT 4: Folkcomunicação e Desenvolvimento Local 

Ementa: Este GT discute as ações de mecanismos folkcomunicacionais que incidem na 

articulação entre vários atores sociais e instâncias de poder, sejam a sociedade civil, 

organizações não governamentais, a iniciativa privada, as instituições políticas, ou 

mesmo, o próprio governo. Cada um exerce seu específico papel comunicacional na 

consolidação do desenvolvimento local. 

Coordenação: Dr. Marcelo Sabbatini (UFRPE/Recife e Rede Folkcom). 

 

GT 5: Cidadania e Sustentabilidade Ambiental, Social e Cultural 

O chamado “tempo das catástrofes” é marcado pela necessidade de questionar o que 

facilmente se tem como desenvolvimento e fazê-lo responder às consequências. É a 

contestação de quanto insustentável é esse crescimento nos moldes que tem se 

apresentado, a famosa “crise”. O desafio é pensar “um futuro que não seja bárbaro”, 

uma vida depois do crescimento econômico. Essa nova época aponta para uma natureza 

que precisa ser protegida contra os danos causados pelos homens, mas ao mesmo tempo 

incomoda, pois questiona os saberes e modos de vida. Nesse sentido, a problemática da 

sustentabilidade representa uma crise de civilização, do pensamento ocidental, da 

racionalidade moderna, do modelo econômico, do paradigma do afastamento que 

terminou por negar as relações entre sujeito/objeto, organismo/ambiente, causa/efeito. 

Afasta-se, portanto, da concepção de catástrofe ecológica, autônoma e espontânea, e 

aproxima-se da constatação de que a natureza foi negada e explorada a partir da 

conversão do ser em homo economicus. Representa a necessidade de redescobrir o lugar 



que o homem deve ocupar na natureza, de “ressituar” o ser humano no mundo. Assim, o 

Grupo de Trabalho propõe-se a discutir a necessidade de conceitos como cidadania, 

inclusão social, ancestralidade, etnicidade, territorialidade, cultura e identidade coletiva, 

serem analisados, também, como uma problemática sustentável, bem como, discutir as 

posturas que optam pelo dualismo entre o humano e o natural, enxergando identidade 

cultural e proteção ambiental como valores opostos. 

Coordenação: Dra. Clarissa Marques (Facipe). 


