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INTRODUÇÃO  
 
  

Esse relatório apresenta as atividades realizadas no âmbito da docência, pesquisa e 

extensão, desenvolvidas durante o ano de 2004  no marco do projeto bi-lateral de 

Cooperação Acadêmica Brasil-Espanha intitulado “Mídia e interculturalidade: estudo das 

estratégias de midiatização das migrações contemporâneas nos contextos brasileiro e 

espanhol e suas repercussões na construção midiática da União Européia e do Mercosul” 

financiado pela  Secretaria de Universidades do Ministério de Educación, Cultura y 

Deportes (MECD) e pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal e Ensino Superior 

(CAPES).  

            Participam como parceiros do projeto pesquisadores dos grupos de investigação 

Mídia e Multiculturalismo e Processos Comunicacionais: Epistemologia, Midiatização, 

Mediações e Recepção (Processocom) do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e o Observatorio y 

Grupo de Investigación en Comunicación y Migración (MIGRACOM) do Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad da Universidade Autônoma de Barcelona (UAB). 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1 Título 

 

Mídia e interculturalidade: estudo das estratégias de midiatização das migrações 

contemporâneas nos contextos brasileiro e espanhol e suas repercussões na construção 

midiática da União Européia e do Mercosul. 

 
Nº do cadastro na CAPES: 077/04 
 

 
1.2 Grupos de pesquisa e universidades parceiras 
 

Brasil: Grupos de pesquisa Mídia e Multiculturalismo (www.midiamigra.com.br) e 

Processos Comunicacionais: Epistemologia, Midiatização, Mediações e Recepção do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (Unisinos) 

 

Espanha: Observatorio y Grupo de Investigación en Comunicación y Migración 

(MIGRACOM) do Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad da 

Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) (www.migracom.org) 

 
 

1.3 Organismos financiadores 
 
Brasil: Capes 

Espanha: Secretaria de Universidades do Ministério de Educación, Cultura y Deportes 

 
1.4 Coordenadores 
 

Prof. Dr. Nicolás Lorite Garcia (UAB) 

Profª Dra. Denise Cogo (Unisinos) 
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1.5 Participantes brasileiros no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação da Unisinos (ver perfil no Anexo1)  
 
Professores 
 

Prof. Dr. Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre 

Profª Dra. Denise Cogo 

Prof. Dr. Fabrício Silveira 

Profª Dra. Hiliana Reis de Arruda Alves  

Profª Dra. Jiani Adriana Bonin 
 
 
Pesquisadoras júnior 
 

Ms. Graziela Bianchi 

Ms. Liliane Dutra Brignol 

Ms. Sara Losa 
  
 
Doutorandos  
 

Deisimer Gorczveski (bolsista CAPES) 

Denise Teresinha da Silva (bolsista CAPES) 

Elizara Carolina Marin  (bolsista CAPES) 

Juciano de Sousa Lacerda (bolsista CAPES) 

Pedro David Russi Duarte (bolsista CAPES) 

Rejane de Oliveira (bolsista CAPES) 

 
 
Mestrandos 
 

Paulo Roberto Fernandes (bolsista CAPES) 
 
 
Bolsistas de Iniciação Científica 
 

Cristina Wulfhorst  (FAPERGS) 

Daiana Ruff da Silva (Pibic) 
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Daiani Ludmila Barth  (UNIBIC) 

Fernanda Dalprá Becker  (FAPERGS) 

Gisele Zortea (Fapergs) 

Ursula Schilling (CNPq) 

 
Monitora 
 
Daiana Ruff da Silva (primeiro semestre de 2004)  

Renata Simanski Peixoto (segundo semestre de 2004) 

 
 
 
1.6 Participantes espanhóis no Posgrado em Comunicação Audiovisual 
e Publicidade da UAB 
 
 
Professores 
 

Prof. Dr. Nicolás Lorite García (coordenador) 

Profª Dra. Maria Gutierréz Garcia 

Prof. Dr. Eduard Bertrán 

Prof. Manel Mateu 
 
 
Alunos 
 

Doutoranda Maria Elena Carbajal 

Licenciada Ana Belén Martinez Bonillo 

Licenciado Samuel Antoñanzas 
 
 
 

1.7 Missões de trabalho 
 
1.7.1 Missões na UAB 
 
Missão 1 
 
Participante: Profª Dra. Denise Cogo 
Data:  01 de abril a 31 de maio 
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Missão 2 
 
Participante: Profª Dra. Jiani Adriana Bonin 
Data:  18 de outubro a 18 de dezembro de 2004 
 
 
1.7.2   Missões na Unisinos 
 
Missão 1 
 
Participante: Profª Dra. Maria Gutierrez 
Data:  8 de agosto a 26 de setembro de 2004 
 
Missão 2: 
 
Participante: Prof. Dr. Nicolás Lorite García 
Data:  10 de setembro a 8 de novembro de 2004 
 
 
 
 
1.8 Bolsas de estudo 
 
1.8.1 Pós-doutorado 
 
Pós-doutorado: 
Prof. Dr. Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre (Unisinos) 
Vigência: setembro de 2004 a agosto de 2005  
 
 
1.8.2 Doutorado sanduíche 
 
Doutoranda Elizara Carolina Marin (Unisinos) 
Vigência: dezembro de 2004 a julho de 2005 
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2. ATIVIDADES DO PROJETO REFERENTES A 20041 
 
 
2.1. Docência 
 
2.1.1 Doutorado em Comunicación Audiovisual y Publicidad - UAB 
 
2.1.1.1 Curso Internacional Interculturalidad y medios de 
comunicación - La Mediatización de las migraciones contemporáneas 
en la Unión Europea y el MERCOSUR - Encuentro Barcelona-Porto 
Alegre (ver programa, fôlder e notícias de divulgação do curso no Anexo 2) 

 

Coordenadores e ministrantes: 

Prof. Dr. Nicolás Lorite García 

Profª. Dra. Denise Cogo 

Período de realização:  de 15 de abril a 27 de maio de 2004  

Horário : 19h às 22h 

Local: Col.legi de Periodistas de Catalunya , Centro Internacional de Prensa, Rambla de 
Catalunya, 10, Pral., Barcelona. 

Carga horária: 21 horas-aula 

 
 
2.1.1.2 Disciplina Pesquisa em Recepção na América Latina: 
experiências e perspectivas teórico-metodológicas (ver programa da 
disciplina no Anexo 3) 

 

Ministrantes:  

Prof. Dr. Alberto Efendy Maldonado 

Profa. Dra. Jiani Adriana Bonin 
 

Período de realização: 21 de outubro a 18 de dezembro de 2004 

Horário:   16h às 19h 

Local: Campus da Universidade Autônoma de Barcelona 

Carga horária: 15 horas-aula2 

                                                 
1 Inclui atividades feitas durante as missões dos professores na Espanha e no Brasil, além de ações 
permanentes do projeto. 
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2.1.2 Doutorado e Mestrado em Ciências da Comunicação - Unisinos 

 
2.1.2.1 Seminário Metodologías de Investigación en Medios de  
Comunicación Audiovisuales.   Los procesos de mediatización y la 
interculturalidad en los contextos de la Unión Europea y MERCOSUR 
(ver programa do seminário no Anexo 4) 

 

Ministrantes:  
Prof. Dr. Nicolás Lorite García  
Prof. Dra. María Gutiérrez García  

Período de realização:  26 de agosto a 04 de novembro de 2004 

Horário:  9h às 12h30min 

Local: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos 
 
Carga horária: 21 horas 
 
 

2.1.3 Graduação em Comunicação Social - Unisinos 

 

2.1.3.1 Seminário dirigido a alunos das disciplinas de Projeto 

Experimental em Rádio e Radiojornalismo do Curso de Graduação em 

Comunicação Social da Unisinos 

Tema: Sistema de radiodifusão na Espanha 

Ministrante : Profa. Dra. María Gutiérrez García 

Data: 13 de setembro de 2004 

Carga horária: 3 horas-aula 

 

 

2.1.3.2 Encontro de trabalho com professores de rádio do Curso 

Graduação em Comunicação Social  da Unisinos 

Tema: Sistema de radiodifusão na Espanha  

                                                                                                                                                     
2 Aprovada como optativa no currículo do Curso de Doutorado do Departamento de Comunicação 
Audiovisual e Publicidade da Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), a disciplina está sendo 
desenvolvida em dois módulos, num total de 30 horas-aula. Além desse primeiro módulo concluído em 2004, 
um segundo módulo será desenvolvido no primeiro semestre de 2005, pela Profª. Dra. Denise Cogo com a 
participação do Prof. Dr. Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre.  
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Ministrante : Profa. Dra. María Gutiérrez García 

Data: 13 de setembro de 2004 

Carga horária: 3 horas-aula 

 

2.1.3.3 Encontro sobre Metodologia da Pesquisa em Mídia e 

Diversidade Sociocultural com turmas da disciplina de Mídia e Cultura 

do Curso de Graduação em Comunicação Social da  Unisinos  

Ministrantes:   

Profa. Dra. Denise Cogo 

Prof. Dr. Nicolás Lorite García 

Ms. Liliane Dutra Brignol 

Data: 21 de outubro de 2004 

Carga horária: 3 horas-aula 

 
 
 
2.2 Pesquisa  
 
2.2.1 Pesquisa piloto de recepção midiática sobre as migrações 
contemporâneas realizada na Espanha 

 
Durante os meses de abril e maio, foi realizado em Barcelona uma pesquisa piloto de 

recepção midiática sobre as imigrações contemporâneas no contexto espanhol através da 

realização de 60 entrevistas com uma amostra de imigrantes e não imigrantes residentes na 

região metropolitana de Barcelona como atividade pedagógica do Curso internacional 

“Interculturalidad y medios de comunicación - Mediatización de las migraciones 

contemporáneas en la Unión Europea y el Mercosur” ministrados pelos professores Nicolás 

Lorite García (UAB) e Denise Cogo (Unisinos) 3 

 

Objetivo geral: Buscar um mapeamento preliminar de referenciais sobre as incidências de 

matrizes constitutivas do ethos midiatizado das migrações contemporâneas sobre 

                                                 
3 Uma síntese da experiência de desenvolvimento da pesquisa piloto encontra-se publicada em COGO, Denise,  
LORITE GARCIA, Nicolás Incursões metodológicas para o estudo da recepção midiática: o caso das migrações 
contemporâneas desde as perspectivas européia e latino-americana. Ciberlegenda. n. 14. ano 2004. 
http://www.uff.br/mestcii/denise2.htm  Ver artigo no Anexo 7 
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imigrantes de diferentes nacionalidades e de cidadãos nascidos na região da Catalunha ou 

no restante da Espanha.  

 

Instrumento de pesquisa: Questionário piloto desenvolvido durante o curso com 

contribuição dos alunos, composto de 85 questões divididas em 4 eixos: dados pessoais, 

dados de imigração, conhecimento e usos dos meios de comunicação e meios de 

comunicação e imigração.  

 

Coleta de dados: Realização de 39 entrevistas por alunos e professores do curso com uma 

amostra aleatória de imigrantes de diferentes nacionalidades e não imigrantes residentes na 

região metropolitana de Barcelona. (ver Anexo 5 com perfil dos entrevistados) 

 

Sistematização dos dados: Organização e compilação de todas as entrevistas e 

sistematização dos dados com auxílio do sistema CAQDAS (Computer assisted qualitative 

data analysis software), através do software QSR Nud*ist Vivo – o N*Vivo –, programa de 

computador orientado para a operacionalização de análise de dados qualitativos.4 Foi 

realizado, ainda, um mapeamento das mídias espanholas referidas nas entrevistas. 

 

Observações preliminares: Os trabalhos estão sendo avaliados e os resultados das 

entrevistas sistematizados e interpretados para servirem de base à continuidade da pesquisa 

de recepção sobre as imagens das imigrações na mídia iniciados nos contextos brasileiro e 

espanhol. 

 

 

 

2.2.2 Primeira etapa de pesquisa piloto de recepção midiática sobre as 

migrações contemporâneas realizada no Brasil 

 

                                                 
4 Fundado no princípio de codificação do texto, o programa operacionaliza as buscas de dados relevantes para 
a pesquisa através de mecanismos de exploração de conteúdos codificados, que permitem realizar o 
refinamento da análise. 
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Durante o segundo semestre de 2004 foi dado início à etapa brasileira da pesquisa de 

recepção midiáticas das migrações contemporâneas, com a participação de pesquisadores 

brasileiros e espanhóis. A partir de reuniões de estudo e discussão realizadas no primeiro 

semestre e com base na experiência exploratória de Barcelona, foi desenvolvido um 

instrumento de pesquisa para a realização de entrevistas com uma amostra de imigrantes 

residentes na região metropolitana de Porto Alegre. Tanto o roteiro de entrevistas quanto a 

própria definição dos critérios para seleção da amostra foram construções coletivas entre as 

equipes brasileira e espanhola do projeto. As entrevistas serão feitas até o final do primeiro 

semestre de 2005 por integrantes brasileiros do projeto. O objetivo dessa etapa da pesquisa 

é, até o final do primeiro semestre de 2005, realizar 80 entrevistas. 

 

Descrição: Realização de entrevistas semi-estruturadas com imigrantes de países do 

Mercosul e de países da União Européia, residentes na região metropolitana de Porto 

Alegre, a partir de roteiro de questionário aplicado por equipe brasileira. 

 

Objetivo geral: A partir do conhecimento sobre a trajetória da imigração e a 

presença, a percepção e os usos de diferentes mídias, verificar o papel dinamizador 

intercultural dessas mídias entre imigrantes provenientes de países do Mercosul e da União 

Européia residentes na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trata-se 

de investigar como os meios de comunicação projetam nos cidadãos de diferentes 

nacionalidades e experiências culturais, uma idéia comum sobre contextos 

macroeconômico-político-culturais como a União Européia e o Mercosul. 

 

Construção de procedimentos metodológicos: 

- Elaboração de proposta de instrumento de pesquisa (roteiro de entrevistas) pelos 

professores Jiani Borin, Denise Cogo, Nicolás Lorite García e María Gutiérrez, com a 

participação de alunos integrantes do grupo, incluindo discussão coletiva do instrumento, 

aplicação exploratória e rodada de avaliações dessa aplicação pela equipe de professores e 

alunos. 

- Delimitação da amostra de imigrantes a serem entrevistados a partir de 

levantamento de dados sobre a presença de imigrantes na região metropolitana de Porto 
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Alegre com base em indicadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 

o CIBAI-Migrações (Centro de Assistência, Orientação e Instrução das Imigrações), através 

do cruzamento de categorias de idade, sexo, país de origem e cidade em que mora. 

- Mapeamento de espaços para contato com imigrantes latino-americanos e europeus 

na região metropolitana visando à realização das entrevistas. Dentre esses espaços, 

incluem-se universidades, centros culturais, ONGs, Comissão de Direitos Humanos, 

associações, feira da alimentação e de artesanato de Porto Alegre, Mercado Público, etc. 

- Realização de etapa exploratória da pesquisa de recepção através da aplicação de 

oito entrevistas, com posterior avaliação e reformulação do instrumento por parte 

integrantes do grupo e fechamento da versão final do roteiro de entrevistas assim como da 

amostra e  número de imigrantes a serem entrevistados até o primeiro semestre de 2005. 

 

Instrumento de pesquisa: Roteiro composto por cinco eixos temáticos: Relações 

país de origem e Brasil (procedência/motivos, modalidades de imigração; identificação, 

relações, comunicação com país de origem e outros países em que viveu; convivência, 

relações interculturais com outros imigrantes e com população autóctone); Consumo de 

meios de comunicação; Meios e dinamização intercultural; Migrações e meios de 

comunicação; e Relações imigração e integração regional (Mercosul, América Latina, 

União Européia). 

 

Amostra: Como critérios de definição da amostra da pesquisa foram definidos:  

- sexo;  

- idade (menos de 35,  35 a 55 e mais de 55 anos);  

- país de origem do Mercosul (Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e 

Venezuela) ou da União Européia (Portugal, Itália, Alemanha e Espanha);  

- eixos geográficos de residência (Região 1: Porto Alegre; Região 2: Novo Hamburgo, 

São Leopoldo, Estância Velha, Montenegro, Portão, Sapiranga e Dois Irmãos; Região 

3: Canoas, Sapucaia do Sul e Esteio; Região 4: Viamão, Gravataí, Alvorada, 

Cachoeirinha, Guaíba e Eldorado do Sul).  
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A partir do cruzamento quanti-qualitativo desses critérios foi desenhada uma amostra que 

contempla a diversidade de tipologias representativas da presença de imigrantes latino-

americanos na região metropolitana de Porto Alegre.  

 

Coleta de dados: Com base na amostra e instrumento referidos anteriormente, até 

dezembro de 2004, foram realizadas, pela equipe de professores e alunos brasileiros, 

entrevistas com 11 imigrantes latino-americanos na região metropolitana de Porto Alegre: 

uma paraguaia, três uruguaios, uma uruguaia, um peruano, uma peruana, dois chilenos, um 

português e uma espanhola. A meta é, até o final do primeiro semestre de 2005, a 

realização de um total de 80 entrevistas. (ver Anexo 6 com perfil dos entrevistados) 

 
 
 
2.3 Reuniões de estudo 
 

 
Local: PPG em Ciências da Comunicação da Unisinos 

 

2.3.1 Dinâmica de trabalho no primeiro semestre 

Leitura prévia de texto e posterior levantamento de questões para debate por dois alunos 

e/ou professores responsáveis com o objetivo de articular pontos abordados pelos autores 

com os interesses teóricos e metodológicos da pesquisa. Era disponibilizado, ainda, pela 

lista de discussão na Internet, um artigo produzido pelos integrantes do grupo responsáveis 

pela reunião.  

 

Cronograma de reuniões realizadas: 

- Primeira reunião: 13 de abril 

Bibliografia debatida:  

GRIMSON, Alejandro. Relatos de la diferencia y la igualdad: Los bolivianos en Buenos 

Aires. Buenos Aires: Eudeba/FELAFACS, 1999. 

Debatedoras: Rejane de Oliveira e Deisimer Gorczveski 

 
 
- Segunda reunião: 18 de maio 
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Bibliografia debatida: 

HALL, Stuart. Questão multicultural. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representações da Unesco 
no Brasil, 2003.  
 
HALL, Stuart. Pensando a diáspora. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representações da Unesco 
no Brasil, 2003.  
 
GRIMSON, Alejandro. Fronteras, migraciones y Mercosur: crisis de las utopías 
integracionistas. Disponível em <http://www.apuntes-cecyp.org/N7-Grimson.htm>. Acesso 
em abril de 2004. 
 
Debatedores: Cristina Wulfhorst, Liliane Brignol e Paulo  Roberto Fernandez 
 
 
- Terceira reunião: 8 de junho 

Bibliografia debatida:  

CONDE, Maria Rosa Berganza. Comunicación, opinión pública y prensa en la sociología 
de Robert E. Park. Madri: Cis, 2000. 
  
MURIEL, Carlos Muñiz. Imágenes de la inmigración latinoamericana en los medios de 
comunicación: Perspectivas empíricas desde la Teoría del Encuadre. Disponível em: 
<http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/esp/web/prg_det.asp?idsubtema=11> Acesso 
em junho de 2004. 
 
PEROSANZ, Juan José Igartua. La información sobre inmigración e inmigrantes en la 
prensa española: ¿Barreras mediáticas a la integración, o imágenes que generan 
xenofobia?. Disponível em <http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/esp/web/prg_ 
det.asp?idsubtema=19> Acesso em junho de 2004. 

 
Debatedores: Juciano Lacerda, Elizara Marin, Jiani Bonin e Fabrício Silveira 
 
 
 
2.3.2 Dinâmica de trabalho no segundo semestre 

Reuniões de preparação de ida a campo e construção de instrumento metodológico para 

realização de entrevistas visando ao desenvolvimento da etapa exploratória de uma 

pesquisa de recepção sobre as apropriações e usos de mídias entre imigrantes latino-

americanos no contexto da região metropolitana de Porto Alegre. 

 

- Primeira reunião: 15 de setembro 
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Exposição das pesquisas realizadas pelo Observatório e Grupo de Pesquisa sobre 

Migração e Comunicação  (MIGRACOM), da Universidade Autônoma de Barcelona  

Dinâmica: Apresentação dos professores Nicolás Lorite García e Maria Gutiérrez; 

apresentação do vídeo “Inmigración y Médios de Comunicación: buenas practicas para la 

integración” 

 

 

- Segunda reunião: 16 de setembro 

Oficina de preparação para a ida a campo visando à pesquisa de recepção 

Dinâmica: Relatos da experiência de entrevista pelas integrantes do grupo Fernanda, 

Graziela Bianchi; discussão a partir do relato e da leitura de textos; reflexão sobre o 

instrumento de pesquisa;  relato da seleção dos entrevistados por todos os integrantes do 

grupo.  

Indicações de leituras:  

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

WINKIN, Yves. Descer ao campo. In: WINKIN, Yves. A nova comunicação: da teoria ao 

trabalho de campo. Campinas: Papirus, 1998. 

 

- Terceira reunião: 14 de outubro 

Avaliação da etapa exploratória da pesquisa, apresentação de critérios para seleção 

da amostra, sistematização da próxima etapa   

Dinâmica: Relato das situações de entrevista e aplicação do instrumento na etapa 

exploratória; levantamento de propostas de alterações no instrumento de pesquisa; 

apresentação dos critérios para seleção da amostra; organização da próxima etapa (a partir 

do envio por e-mail do roteiro final do questionário para aplicação pelos integrantes do 

grupo). 

 

- Quarta reunião: 2 de dezembro 

Avaliação das primeiras entrevistas 

Dinâmica: Relato dos integrantes do grupo das entrevistas realizadas na primeira etapa da 

pesquisa sobre o perfil dos entrevistados, a situação da entrevista e algumas observações 

iniciais. Organização para o próximo semestre com definição de metas de dez entrevistas 
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por integrante do grupo, três até a primeira reunião de 2005, em março. Proposta de redação 

de perfis dos entrevistados (para garantir a diversidade da amostra) e de descrição da 

situação da entrevista com registro do modo de abordagem do entrevistado, mapeamento 

dos lugares de ocupação dos imigrantes nas cidades da região metropolitana e descrição do 

espaço em que se deu a entrevista. 

 

 

 

2.4 Produção científica  
 
 

2.4.1 Publicações (obras, capítulos, artigos) 
 
COGO, Denise. Datos comparativos con la prensa escrita de Brasil. In: LORITE GARCIA, 
Nicolás (dir.). Tratamiento de de la inmigración en España. Año 2002. Madrid: Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales/Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004. p. 39-
52. (Ver artigo no livro em anexo) 
 
COGO, Denise. Mídia, imigração e interculturalidade: para uma análise das estratégias de 
midiatização dos processos migratórios contemporâneos na mídia impressa brasileira. In: 
DREHER, Martin N.; RAMBO, Arthur Blásio; TRAMONTINI, Marcos Justo. (Org.). 
Imigração e Imprensa: XV Simpósio de História da Imigração e Colonização. São 
Leopoldo, 2004, v. 1, p. 463-479. 
 
COGO, Denise, LORITE GARCIA, Nicolás. Incursões metodológicas para o estudo da 
recepção midiática: o caso das migrações contemporâneas desde as perspectivas européia e 
latino-americana. Ciberlegenda. n. 14. ano 2004. http://www.uff.br/mestcii/denise2.htm  

(Ver cópia do artigo no Anexo 7) 
 

LORITE GARCIA, Nicolás (dir.). Tratamiento de de la inmigración en España. Año 
2002. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales/Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2004. 229p. (Ver livro em Anexo) 
 
 
2.4.2 Anais de eventos 
 
COGO, Denise. Media, migrations and interculturality : analysis of the mediatisation 
strategies of contemporary migrations in Brazil. In: DIÁLOGOS COMUNICACIÓN Y 
DIVERSIDAD CULTURAL, 2004,  Barcelona. Comunicación y diversidad cultural. 
Barcelona: Institut de La Comunicació (INCOM) - UAB e Fórum Barcelona 2004, 2004. v. 
1, p. 29-29. (ver resumo e artigo na íntegra no Anexo 8) 
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COGO, Denise. Las estrategias de mediatización de las migraciones contemporáneas 
en la prensa brasileña y las matrices culturales de construcción  de la Unión Europea 
y del Mercosur (Trabalho aceito para apresentação como “ponencia” na mesa “La 
construcción social de la inmigración: discursos y comunicación" do IV Congreso de 
Inmigración en España, realizado em Girona de 10 a 13 de novembro de 2004.  
 
COGO, Denise, LORITE GARCÍA, Nicolás. Migrações contemporâneas como instância 
de recepção midiática: incursões metodológicas em torno de um projeto de cooperação 
acadêmica Brasil-Espanha. In: ALAIC - 7º CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN, 2004, La Plata. ALAIC. La Plata: 
Associación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, 2004. v. 0, p. 0-0. 
 
LORITE GARCÍA, Nicolás. Como miran los medios la inmigración y transmiten la 
diversidad. In: DIÁLOGOS COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL, 2004, 
Barcelona. Comunicación y diversidad cultural. Barcelona: Institut de La Comunicació 
(INCOM) - UAB e Fórum Barcelona 2004, 2004. v. 1, p. 29-29. 
 
LORITE GARCIA, Nicolás, GUTIERREZ, María,  BERTRÁN, Eduard,  Mateu, Manel. 
Tratamiento informativo de la inmigración en España: una mirada multipolar 
aunque demasiado eurocéntrica. Trabalho aceito para apresentação como “ponencia” na 
mesa “La construcción social de la inmigración: discursos y comunicación" do IV 
Congreso de Inmigración en España, realizado em Girona de 10 a 13 de novembro de 2004.  
 
GUTIÉRREZ GARCIA, Maria Encarnación. La interculturalidad em la programación 
de la radio generalista española. do In: XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM. Porto Alegre, Intercom. 2004, v. 0 p. 0-
0.  
 
MALDONADO, Alberto Efendy. Trajetórias metodológicas suscitadoras. Ciberlegenda, Nº 
14, 2004, Niterói: Universidade Federal Fluminense, ISSN 1519-0617 
  
MALDONADO, Alberto Efendy. América Latina berço da transformação comunicacional 
no mundo. In: Pensamento Comunicacional Latino-americano: da pesquisa-denúncia ao 
pragmatismo utópico. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo-
Cátedra UNESCO de Comunicação, 2004.  
  

 

 

2.4.3 Participação em eventos 

 

- Seminário Internacional Leituras e Interpretação da Imigração na América Latina 

Local: Unisinos, São Leopoldo/RS 

Data: 15 a 17 de setembro de 2004 
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Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Programa de Pós-Graduação em  

História, Universidade Federal de Santa Maria - Centro de Educação e Instituto Histórico 

de São Leopoldo 

Participante: Denise Cogo 

Tipo de participação: conferencista 

Título da conferência: Leituras e interpretações das migrações nos tempos presentes 

 

- IV Seminário Sul-Brasileiro de Comunicação Social - Mídia na América Latina 

Local: Joinville/ Santa Catarina 

Data: 29 e 30 de outubro de 2004 

Promoção: Núcleo de Estudos em Comunicação Social em parceira com o Instituto 

Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus/Ielusc, de Joinville-SC 

Participantes: Denise Cogo e Nicolás Lorite García 

Tipo de participação: conferencistas 

Temas das conferências: Migração e Comunicação na América Latina  

 

- XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) 

Local: PUCRS, Porto Alegre/RS 

Data: 31 de agosto a 03 de setembro de 2004 

Participante: María Gutiérrez 

Tipo de participação: expositora no Núcleo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora 

Título do trabalho apresentado: La interculturalidad en la programación de la radio 

generalista española 

 

- Diálogo Comunicaciíon y Diversidad Cultural no Fórum Universal das Culturas 

2004 

Local: Barcelona/Espanha 

Data: 24 a 27 de maio de 2004 

Promoção: Fórum Universal de las Culturas - Barcelona 2004 com a colaboração do Institut 

de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom - UAB) 



 22 

Participantes: Denise Cogo e Nicolás Lorite García 

Tipo de participação:  Expositores na mesa Los medios de comunicación y la inmigración 

no Diálogo La Barreras 

Título dos trabalhos apresentados: 

COGO, Denise. Medios de comunicación, migraciones e interculturalidad: análisis de 
las estrategias de mediatización de las migraciones contemporáneas en el escenario 
brasilero.  
 
LORITE GARCÍA, Nicolás. Como miran los medios la inmigración y transmiten la 
diversidad.. (ver artigo no Anexo 9) 
 

 

- Mesa de experiências Inmigración y medios de comunicación: buenas prácticas para 

la integración, no Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración, 

realizado durante o Fórum Universal das Culturas, em Barcelona/Espanha (ver 

programa da mesa no Anexo 10) 

Data: 03 de setembro de 2004 

Promoção: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Madrid, Espanha) e Observatorio y 

Grupo de Investigación en Migración y Comunicación (MIGRACOM-UAB) 

Participantes: Denise Cogo (Brasil), Estrella Rodriguez Pardo (Espanha) Nicolás Lorite 

García (Espanha), Patrick Brunet (Canadá) e Rinke Bok (Holanda) 

Tipo de participação: Nicolás Lorite como coordenador 

Local: Barcelona/Espanha 

Título dos trabalhos apresentados:  

COGO, Denise. Entre Europa e América Latina: imigração e imigrantes na mídia. 

LORITE GARCÍA, Nicolás. Tratamiento informativo de la inmigración: mirada 

multifocal e introspectiva. 

 

- IV Congreso sobre la inmigración en España 

Data: 10 a 13 de novembro de 2004 

Promoção: Universidade de Girona, Universidade Autônoma de Barcelona, Universidade 

de Barcelona, Centro de Estudos Demográficos, Federação do Colégio de Imigrantes da 

Catalunha, Universidade Pompeu Fabra. 
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Participantes: Nicolás Lorite García, María Gutiérrez, Alberto Efendy Maldonado e Jiani 

Bonin 

Tipo de participação: Nicolás Lorite García e Luisa Martin Rojo como coordenadores da 

mesa “La construción social de la inmigración: discursos y comunicación”. Alberto Efendy 

Maldonado e Jiani Bonin como ouvintes 

Local: Girona/Espanha 

Título do trabalho apresentado: 

BERTRAN, Eduardo; GUTIÉRREZ, Maria; LORITE GARCÍA, Nicolás; MATEU, Manel. 

Tratamiento informativo de la inmigración en España: una mirada multipolar aunque 

demasiado eurocéntrica. 

 

- Encontro com Armand Mattelart  

Tema: “La recerca en polítiques de comunicació i comunicació internacional” 

Data: 2 e 3 de dezembro de 2004 

Promoção: Cátedra da Unesco de Comunicação e Incom UAB 

Participantes: Alberto Efendy Maldonado e Jiani Bonin 

Tipo de participação:  ouvintes 

Local: Campus UAB, Barcelona/ES 

 

 

 

2.5  Eventos 
 
2.5.1 Eventos promovidos pelo grupo 
 

- Práxis: o desafio das migrações nas mídias. Encontro sobre mídias e migrações 

contemporâneas (Ver fôlder com programação no Anexo 11) 

Data: 19 de outubro de 2004 

Promoção: Ação integrada ao projeto de cooperação internacional Unisinos - UAB, grupo 

de pesquisa Mídia e Multiculturalismo do Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Comunicação, curso de Comunicação Social e disciplina de Comunicação Comunitária da 

Unisinos 
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Parcerias: Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instruções das Migrações (Cibai-

Migrações), Centro de Estudos Migratórios Cristo Rei (Cemcrei) e Comig. 

Programa: Tratamento informativo da imigração na Espanha - Prof. Dr. Nicolás Lorite 

(UAB); Mídia, migração e interculturalidade no cenário brasileiro - Profa. Dra. Denise 

Cogo (Unisinos); As mídias nas práxis da imigração no CIBAI desde a perspectiva 

scalabriniana - Pe. Giovanne Corso (Cibai-Migrações); Percepção do fenômeno migratório 

em cidades das dioceses do RS - sociólogo Jurandir Zamberlan (Cibai-Migrações) 

Participantes: equipe do projeto, alunos da disciplina de Comunicação Comunitária do 

curso de Comunicação Social/Unisinos, comunidade acadêmica em geral 

Coordenação do debate: Profa. Ms. Neusa Ribeiro (Unisinos) 

Local: auditório do Centro de Ciências da Comunicação - Unisinos - São Leopoldo/RS 

 

 

- Encontro com representantes do grupo Bejuco, constituído por imigrantes afro-

equatorianos que desenvolvem projeto cultural em Buenos Aires, Argentina 

Data: 09 de setembro de 2004 

Local: sala 301 – PPG Ciências da Comunicação - Unisinos - São Leopoldo/RS 

Participantes: equipe do projeto, professores convidados do PPG Ciências da 

Comunicação  

Coordenação: Alberto Efendy Maldonado 

 
 

- Conferência La investigación de la recepción en los procesos mediáticos 

interculturales (ver notícia publicada no site do Col.legi de Periodistes no Anexo 12) 

Data: 13 de dezembro de 2004 

Promoção: Curso Internacional Interculturalidad y Medios de Comunicación, Migracom-

UAB y Col.legi de Periodistes de Catalunya 

Conferencista: Jiani Adriana Bonin 

Local: Centro Internacional de Prensa. Col.legi de Periodistas de Catalunya, Barcelona, ES 

 

 

2.5.2 Organização de eventos para 2005 
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- Organização de mesa no Fórum Social das Migrações  

Data de realização: 23 a 24 de janeiro de 2005 

Local: Cibai-Migrações, Porto Alegre/RS 

Coordenadores: Denise Cogo e Nicolas Lorite García 

Expositores: Denise Cogo 

Proposta: ver fôlder no Anexo 13 

 

- Atividade auto-gestionada no Fórum Social Mundial 2005 

Data de realização: 26 a 31 de janeiro de 2005 

Local: Porto Alegre/RS 

Proposta: mesa de diálogo Medios de comunicación e interculturalidad: propuestas 

mediaticas para la integración ciudadana de los inmigrantes, reunindo trabalhos  

acadêmicos sobre mídia e migrações e relato de experiências de imigrações e organizaçãoes 

não-governamentais ligadas à temática quanto aos usos dos meios de comunicação  (ver 

projeto da mesa de diálogo no Anexo 14) 

 

 

 

2.6 Orientações relacionadas 

 

2.6.1 Doutorado em andamento 

 
DUARTE, Pedro David Russi. Mediações midiáticas e não midiáticas no cenário das 
migrações contemporâneas do Mercosul: um estudo das experiências de 
interculturalidade de imigrantes uruguaios no sul do Brasil. Início: 2002. Tese (Doutorado 
em Ciências da Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Orientadora: 
Denise Cogo 
 
SILVA, Denise Teresinha da. A fotografia e o resgate da memória de imigrantes sobre 
as relações de gênero. Início:2004. Tese (Doutorado em Ciência da Comunicação) - 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientadora: Denise Cogo 
 
OLIVEIRA, Rejane. Mídia, cultura e identidade Argentina. Início: 2003. Tese 
(Doutorado em Ciência da Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientadora: Denise Cogo 
 
 
 
2.6.2 Mestrado em andamento 
 
FERNANDES, Paulo. As identidades latino-americanas midiatizadas: um estudo sobre 
o processo de midiatização de traços identitários de imigrantes latino-americanos residentes 
na região metropolitana de Porto Alegre. PPGCOM Unisinos. Orientadora: Jiani Bonin 
 
 
 
2.6.3 Iniciação científica em andamento 
 
BARTH, Daiani. Mídia e migrações internacionais no cenário brasileiro : interações de 
imigrantes  latino-americanos com as mídias no marco das estratégias e políticas de 
visibilidade e gestão midiáticas da interculturalidade representada pelas migrações 
contemporâneas. Início: 2004. Iniciação científica (Graduando em Pós Graduação em 
Ciências da Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos. 
Orientadora: Denise Cogo 
 
BECKER, Fernanda Dalprá. América Latina midiatizada: produtos televisivos e 
recepção/ As configurações da TV Educativa e a Rede Record na construção audiovisual 
dos latino-americanos e a sua realidade sociocultural. Início:2004. Iniciação científica 
(Graduando em Pós Graduação em Ciências da Comunicação) - Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Orientador: Alberto Efendy Maldonado Gomes de la Torres. 
 
 
SCHILLING, Úrsula. Mídia e migrações internacionais no cenário brasileiro : interações 
de imigrantes  latino-americanos com as mídias no marco das estratégias e políticas de 
visibilidade e gestão midiáticas da interculturalidade representada pelas migrações. 
Início:2004. Iniciação científica (Graduando em Pós Graduação em Ciências da 
Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientadora: Denise Cogo 
 
SILVA, Daiana Ruff da. Mídia e migrações internacionais no cenário brasileiro : 
interações de imigrantes latino-americanos com as mídias no marco das estratégias e 
políticas de visibilidade e gestão midiáticas da interculturalidade representada pelas 
migrações. Início:2004. Iniciação científica (Graduando em Pós Graduação em Ciências da 
Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientadora: Denise Cogo 
 
WULFHORST, Cristina. Mídia e migrações internacionais no cenário brasileiro : 
interações de imigrantes latino-americanos com as mídias no marco das estratégias e 
políticas de visibilidade e gestão midiáticas da interculturalidade representada pelas 
migrações contemporâneas. Início: 2004. Iniciação científica (Graduando em Pós 
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Graduação em Ciências da Comunicação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Orientadora: Denise 
Cogo 
 
ZORTEA, Gisele. Mídia televisiva regional e identidade étnica. Início: 2004. Iniciação 
científica (Graduando em Pós Graduação em Ciências da Comunicação) - Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. 
Orientadora: Jiani Bonin. 
 
 
 
2.6.4 Graduação concluída 
 
WULFHORST, Cristina. O desafio da alteridade: a comunicação intercultural nos 
processo de integração de imigrantes latino-americanos na região metropolitana de Porto 
Alegre. 2004. 347 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Orientadora: Denise Cogo. 
 

 
2.7 Participação em bancas de trabalhos de conclusão 

 
LORITE GARCÍA, Nicolás, SILVEIRA, Fabrício, BONIN, Jiani. Participação em banca de 
DUARTE, Pedro David Russi. Mediações midiáticas e não midiáticas no cenário das 
migrações contemporâneas do Mercosul: um estudo das experiências de 
interculturalidade de imigrantes uruguaios nosul do Brasil. Início:2002. Tese (Doutorado 
em Ciências da Comunicação) - Universidade do Vale do Riodos Sinos. Orientador: Denise 
Cogo 
 

 

2.8 Base de dados sobre mídias e migrações na União Européia e 
Mercosul 
 
Planejamento, desenho e operacionalização de uma base de dados para a divulgação de 

materiais midiáticos e acadêmicos sobre as migrações no âmbito da União Européia e 

Mercosul. A base de dados, a ser disponibilizada em site para consulta pública na Internet, 

é dividida em dois grandes eixos: Mídias de imigrantes, com acervo de experiências de 

materiais midiáticos comunitários voltados para imigrantes ou produzidos por esses grupos; 

e Migrações na mídia, com matérias que enfoquem a temática da imigração em jornal, TV, 

rádio e Internet. 

 
Título : Mídia e migrações na União Européia e Mercosul 
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Endereço eletrônico: www.intermigra.com.br 
 
Atividades realizadas: coleta de mídias comunitárias voltadas ou produzidas por 

imigrantes, monitoramento e coleta de matérias a respeito da imigração em jornais, revistas, 

emissoras de rádio e TV. Planejamento da estrutura da base de dados, com a definição das 

categorias de pesquisa e organização da apresentação dos dados para o usuário, em 

conjunto com profissional técnico contratado. Sistematização e digitalização dos dados. 

Cadastro das informações coletadas. 

 

Lançamento a ser realizado durante o Fórum Social das Migrações, em 23 e 24 de janeiro 

de 2005, em Porto Alegre/RS. 

 

 

 

 

 


