Editorial
Mércia Alves1
Roberto Gondo Macedo2
Prezados leitores e leitoras,
É com imensa satisfação que apresentamos a nova edição da Agenda
Política: Comunicação Política na América Latina: Desafios e Perspectivas. A
presente edição, organizada junto ao professor Dr. Roberto Gondo Macedo, é fruto
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de uma parceria entre a Agenda Política e o II Seminario Internacional de
Comunicación, Democracia y Gobierno en Latinoamérica. Evento realizado pelo
Grupo de Trabalho em Comunicação Política e Meios da Associação Latinoamericana de Pesquisadores em Comunicação (ALAIC), e o Centro de Comunicação
e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, entre os dias 11 e
12 de novembro de 2019, com apoio da POLITICOM (Sociedade Brasileira dos
Profissionais e Pesquisadores de Comunicação e Marketing Político) e financiado
pelo Fundo Mackpesquisa, gerenciado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie.
A ALAIC foi criada em 1978 com intuito de “incluir a América Latina en la
comunidad mundial de investigadores de las ciencias de la comunicación”, primando
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desde então, pela integração e pluralidade de pensamento no campo da
comunicação. São destaque os temas de pesquisa: comunicação e educação;
sociedade

da

informação;

cibercultura;

internet;

processos

midiáticos;

comunicação política; exclusão social/cidadania; responsabilidade social; políticas
de comunicação; comunicação intercultural; economia política da comunicação;
comunicação pública; estudos de recepção; estudos culturais; comunicação
organizacional; práticas profissionais da área; etc. Temáticas essas, comtempladas
em 21 grupos de trabalho que compõe os encontros.
A entidade edita o Jornal of Latin American Comunication Research e a
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, e organiza publicações de
pesquisadores da área3; realiza Seminários e Escolas de Verão, e encontros
bianuais, os mais recentes: em 2012 no Uruguai, 2014 no Perú, 2016 no México,
2018 na Costa Rica. Em 2020 o evento tem como tema “Desafíos y paradojas de la
comunicación en América Latina: las ciudadanías y el poder” será realizado entre os
dias 9 e 13 de novembro, virtualmente, devido à pandemia de Covid-19 e
gerenciada tecnicamente pela Universidade de Medelín, na Colômbia.
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O II Seminário Internacional de Comunicação, Democracia e Governo na
América Latina, realizado em 2019 em São Paulo, contou com a participação de 12
pesquisadores de 6 países, organizados em eixos temáticos: a) Comunicação,
Política e Análise do Discurso; b) Jornalismo Político e as Relações com os Meios; c)
Comunicação Política e Estratégias Governamentais. A presente edição é composta
de trabalhos apresentados durante o evento: são cinco artigos de pesquisadores
internacionais que compõe o Dossiê Comunicação Política na América Latina; e
cinco trabalhos nas seções seguintes.
Em Agenda da Ciência Política no Brasil, Lígia de Morais Oliveira e Roberto
Gondo Macedo exploram novas formas de configuração da sociedade civil e os
novos rumos das transformações sociais contemporâneas no artigo intitulado
“Movimentos de Renovação Política no Brasil: o Engajamento da Sociedade Civil na
Era Digital”.
São três artigos na seção de Temas Livres. O primeiro, “Um governo sob
suspeita: uma análise do enquadramento do jornal Folha de S. Paulo sobre a crise
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Os livros podem ser encontrados em www.alaic.org.
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política em torno do governo de Michel Temer (MDB)”, de autoria de Mariane Motta
de Campos, Mayra Regina Coimbra e Luiz Ademir Oliveira, analisa os
enquadramentos noticiosos dados pelo jornal Folha de S. Paulo ao governo do
Emedebista. O segundo artigo, “A Comunicação Legislativa e a Agenda Pública: A
Campanha do Senado Contra a Desinformação” de Michel Carvalho da Silva, discute
como o parlamento, enquanto arena de discussão pública e esfera decisória,
enquadra determinado problema social em sua agenda, dando-lhe tratamento
político. Por fim, Ariane D. Seleghim e Aiane de O. Vieira apresentam uma análise
de sentimento em redes sociais para medir a opinião pública em “Populismo,
Governabilidade e Opinião Pública: uma análise da influência das mídias digitais no
processo decisório presidencial”.
O último artigo do dossiê é uma entrevista realizada com o professor Luis
Olivera Cárdenas – Docente da Pontifícia Universidade Católica de Lima (Perú) e
Pesquisador na área de Comunicação Política na América Latina – sobre a Alianza
del Pacífico, um bloco comercial latino-americano criado em 2012, durante a 4ª
Cúpula da organização no Chile, junto a representantes de Colômbia, México e
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Peru.
Agradecemos aos autores pelas contribuições, a ALAIC, ao POLITICOM e a
Universidade Presbiteriana Mackenzie pela parceria. Não menos importante, ao
professor Dr. Roberto Gondo Macedo, que intermediou o contato e organizou a
edição junto aos editores da Agenda Política.
Boa leitura a todos!
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