
TEIA-TRAMA CONTEMPORÂNEA: 

 

ATIVIDADE VOLUNTÁRIA EM PESQUISA  

Trata-se de um estudo com orientação qualitativa, com base 

na estratégia metodológica Cartografia dos Saberes, associan-

do a realização de levantamento bibliográfico, seminários teó-

ricos e relatos de observação participante no espaço urbano 

METODOLOGIA INTRODUÇÃO 

O trabalho tem o objetivo de ampliar a 
discussão sobre o papel desempenhado 
pelas narrativas urbanas, como matriz 
potencializadora do jornalismo amoroso e 
cidadão. Trata-se de pesquisa vinculada 
ao projeto Trama Amorcomtur! do 
PPGTURH. O estudo aqui proposto é 
resultado de pesquisa que já vem sendo 
realizada, a partir de dos Encontros 
Caóticos da Comunicação e do Turismo, 
rodas de conversas semanais promovidas 
pelo Amorcomtur! Grupo de Estudos em 
Comunicação, Turismo, Amorosidade e 
Autopoiese (CNPq-UCS), com a 
coordenação da professora Dra. Maria 
Luiza Cardinale Baptista.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

A abordagem teórica é transdisciplinar, percorrendo as 
trilhas do Jornalismo Literário Avançado, de Edvaldo 
Pereira Lima; do Jornalismo Amoroso e da comunicação 
como trama de subjetividades, de Maria Luiza Cardinale 
Baptista; além de fazer aproximações com a Geografia 
Crítica, com Milton Santos e David Harvey.  

RESULTADOS INICIAIS 

As percepções iniciais sinalizam que é possível repensar o espaço geográfico a 
partir das narrativas urbanas, capazes de acionar a matriz criativa do sujeito, para 
a criação de um jornalismo amoroso e cidadão, em condições de reinventar a 
própria história dos lugares e dos sujeitos que os constituem e que por eles 
transitam. 
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