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PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS DESAFIADAS:
O DISCURSO DE CONSULTORIAS 
LGBTQIA+ NO FAZER PUBLICITÁRIO

seminário de dissertação 2020

ARTHUR HENRIQUE MONTEIRO SILVA
PROF. DR. FÁBIO HANSEN, ORIENTADOR

A relação entre as práticas publicitárias e o sujeito LGBTQIA+ a 
partir das consultorias de diversidade é o tema desta pesquisa. A 
partir da década de 2010, o surgimento de consultorias de 
diversidade na comunicação evidenciaram que a hegemonia do 
campo da publicidade e suas tradicionais práticas são 
questionadas por novos profissionais que integram o mercado. 
Fundamentada na análise de entrevistas, objetiva-se 
compreender como os discursos contra-hegemônicos das 
consultorias de diversidade reconfiguram o fazer publicitário.
Palavras-chave: Práticas publicitárias. Reconfiguração da 
publicidade. Consultoria de diversidade. Análise de discurso. 
LGBTQ+.
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 Ao longo da década de 2010, o campo da 
publicidade e suas tradicionais práticas publicitárias 
foram questionados por novos profissionais que 
integram o mercado. Rocha (2006) e Hall (2003) 
resgatam como a publicidade é um pilar importante 
na formação de identidades e na representação 
midiática de minorias, e o processo de criação 
publicitária passa pelo publicitário que é, além de 
produtor, um consumidor e um representante de 
pautas identitárias. Schuch (2019) mostra que esse 
sujeito demanda ao cenário da comunicação que 
sua contribuição seja mais do que ganhos 
econômicos e simbólicos às empresas, mas que 
passe a ser também um estímulo de avanço da 
representatividade das identidades que assume. 
 Quando refletimos sobre o mercado 
publicitário, podemos observar estes conflitos 
postos por iniciativas que desafiam a hegemonia da 
área. Consultorias de diversidade atuam direta e 
indiretamente com o processo publicitário, se 
configurando como vetores que reconfiguram a 

prática. Fundamentada em sequências discursivas 
coletadas com estas empresas, nos 
aprofundaremos para responder a pergunta: como 
os discursos contra-hegemônicos das consultorias 
da diversidade LGBTQIA+ reconfiguram o fazer 
publicitário?
 Para isso, será necessário ir ao encontro dos 
seguintes objetivos específicos: (a) identificar os 
obstáculos do modelo hegemônico das práticas 
publicitárias que essas empresas enfrentam; (b) 
analisar as formulações existentes nos discursos 
entre consultorias contra-hegemônicas LGBTQ+ e 
agências/marcas para identificar como a prática 
publicitária incorpora essa resistência; e (c) 
entender as posições-sujeito das consultorias 
dentro da prática publicitária.
 O primeiro levantamento de dados será uma 
pesquisa documental sobre estas consultorias, para 
entender o funcionamento, os objetivos e o que já 
disseram sobre o campo da comunicação. Na 
segunda fase, serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas com as consultorias para captar 
sequências discursivas e entender a compreensão 
das mesmas sobre as minorias invisibilizadas e 
como estas iniciativas trazem este recorte para 
diálogo com os agentes publicitários. A terceira fase 
metodológica será a análise dessas materialidades 
encontradas a partir da Análise do Discurso 
francesa (AD), empregando principalmente os 
estudos de Orlandi (2005) e Hansen (2011, 2013, 
2015). 
 A AD foi escolhida porque permitirá a leitura 
das relações humanas e dos sentidos pronunciados 
nas materialidades discursivas que as consultorias 
empregam ao falar do desafio ao modelo 
hegemônico. É esperado que, além de contribuir 
como combustível para geração de outras 
pesquisas na interseção entre publicidade e minoria 
LGBTQIA+, seja possível levar os resultados de 
forma tangível para as consultorias de diversidade, 
marcas e agências de publicidade, com o intuito de 
provocar ação e mudança sobre as práticas 
publicitárias.
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ARTUR OLIARI LIRA
PROF. DRA. MYRIAN DEL VECCHIO, ORIENTADORA

Essa pesquisa de mestrado relaciona a causa animal com 
aspectos da Comunicação em uma cultura ciber, para evidenciar 
as representações de influenciadores digitais, advocates desta 
causa no Instagram. Recorre-se a uma triangulação 
metodológica: análise do discurso, análise crítica do discurso e 
Modelo do Favo de Mel. A filtragem de perfis foi feita pela 
ferramenta “Upfluence”, para identificar suas formações 
discursivas dos posts e entender como se configuram com base 
no uso das affordances do Instagram.
Palavras-chave: Comunicação digital. Causa animal.  Instagram. 
Influenciadores digitais. Affordances.
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 Ao costurar a cultura digital, no campo da 
Comunicação, com a causa animal — enquanto 
filosofia, mas também questão socioambiental —, 
essa dissertação busca evidenciar as 
representações sobre os advocates da causa animal 
no Instagram, entendidos como  aqueles que 
intercedem a favor de inúmeros sujeitos sem voz e 
vez nas arenas políticas públicas (MAFRA, 2014), 
em um cenário de net-ativismo (DI FELICE, 2017).  
 De acordo com Francione (1996), a discussão 
sobre a libertação animal da exploração humana 
perpassa por uma bifurcação de correntes centrais: 
a neo-bem-estarista, que defende reformas no 
interior do sistema socioeconômico e cultural, até 
que se atinja a libertação animal; e a abolicionista, 
que defende uma ruptura total com o sistema 
produtivo vigente, no qual os animais são vistos 
como mercadorias. Nos EUA, mais de 37 bilhões de 
animais foram mortos para alimentação esse ano 
(ANIMAL CLOCK, 2020). No Brasil, em 2018, mais 
de 5,7 bilhões de animais foram abatidos para 

consumo (IBGE, 2018). Além disso, o mundo perdeu 
60% da população dos animais selvagens nos 
últimos 40 anos (WWF, 2018). 
 O Instagram foi criado em outubro de 2010 e 
adquirido pelo Facebook em 2012. Hoje, é a sexta 
rede social mais acessada do mundo, com mais de 1 
bilhão de contas ativas. (STATISTA, 2019). Ao 
consideramos o site Instagram como suporte 
virtual, acessado por um aplicativo no qual serão 
examinados perfis de influenciadores digitais 
ligados aos direitos dos animais, escolhemos como 
aporte teórico a Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2005), 
que pressupõe que as pessoas definem e se 
apropriam das tecnologias como elementos 
não-humanos e que as tecnologias têm seu uso 
orientado pela sociedade (VAN DJICK, 2012). 
Entretanto, nos territórios virtuais, as affordances 
(HURLEY,2019) condicionam sugestivamente as 
características de como os sistemas interativos 
digitais devem ser utilizados (O’RIORDAN, FELLER 
et NAGLE, 2012). 
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 Teoricamente, discutimos os conceitos de 
representação, identidade e diferença, a partir de 
autores como Woodward (2000), Hall (2016) e 
Moscovici (2001). Compreendemos que a luta das 
pessoas que advogam pela causa animal ocorre 
com base na oposição entre a exploração e a não 
exploração animal, e que esta dicotomia funciona 
como a energia que constrói e molda sua 
identidade. 
 Para analisar os perfis filtrados pela plataforma 
“Upfluence”, usaremos uma triangulação 
metodológica: a) análise do discurso (NOGUEIRA, 
2004; MAINGUENEAU, 2013; 2015); b) análise crítica 
do discurso (MACHIN ET MAYR, 2012) e c) Modelo 
do Favo de Mel (KIETZMANN et al. 2011). Após uma 
síntese interpretativa dos discursos textuais e 
imagéticos, esperamos verificar o pressuposto 
desta pesquisa, de que as affordances do Instagram 
favorecem representações que questionam menos 
o sistema econômico-produtivo atual, com 
repercussões no potencial de ativismo digital.
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Desde 2014, a ficção televisiva turca tem se destacado na 
América Latina. Hoje, o sucesso das “telenovelas turcas” – nome 
atribuído pela proximidade com o formato latino-americano – 
abrange tanto países dependentes da importação de ficção, 
como o Uruguai, quanto países com indústria televisiva 
consolidada, como o Brasil. Para entender este fenômeno, 
realizaremos um estudo de recepção investigando como os 
elementos melodramáticos das narrativas turcas são percebidos 
e apropriados por telespectadores brasileiros e uruguaios.
Palavras-chave: Ficção televisiva. Telenovela. Brasil. Uruguai. 
Estudos de recepção.
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 Nos últimos anos, a Turquia tem chamado a 
atenção por conta de uma indústria televisiva que, 
apesar de ter iniciado suas atividades apenas no 
final da década de 1990, já conquistou grande 
destaque no cenário internacional (YESIL, 2015). O 
sucesso é tamanho que a Turquia atualmente figura 
em segundo lugar no ranking de maiores 
exportadores de ficção televisiva, atrás apenas dos 
Estados Unidos, e já exportou títulos para mais de 
cento e quarenta países ao redor do mundo em 
pouco mais de uma década (MOURENZA, 2020).  
 Na América Latina, a ficção televisiva turca fez 
sua estreia na televisão chilena, em 2014, recebendo 
a denominação de “telenovela” por conta da 
estrutura melodramática que a aproxima das 
narrativas latino-americanas: assim como as 
telenovelas clássicas, as produções turcas tendem a 
ter forte carga sentimentalista, maniqueísta e 
moralista refletida em personagens arquetípicos 
(MAZZIOTTI, 2006). As regras do melodrama já são 
bem conhecidas do público e é essa familiaridade  

que possibilita que os telespectadores sejam 
capazes de se conectar facilmente com a narrativa 
(OROZ, 1999).
 Em 2015, o fenômeno das telenovelas turcas se 
expandiu para o restante da América Latina. No 
Brasil, a Rede Bandeirantes exibiu Mil e uma noites e 
Fatmagul: a força do amor, e, com essas apostas, 
alcançou números inéditos de audiência durante o 
horário nobre. No Uruguai, que historicamente 
importava telenovelas brasileiras e argentinas, seis 
títulos turcos foram levados ao ar. A mudança na 
origem das telenovelas se refletiu em altos índices 
de audiência, e ¿Qué culpa tiene Fatmagül? ocupou 
o primeiro lugar no ranking de programas ficcionais 
mais vistos no país naquele ano (LOPES; 
OROZCO-GÓMEZ, 2016). 
 Diante do sucesso das telenovelas turcas na 
América Latina, selecionamos Brasil e Uruguai – 
dois países em que a telenovela tem grande 
importância, mas que possuem dinâmicas distintas 
de produção e consumo –, e levantamos o seguinte 

14.

questionamento: como os elementos 
melodramáticos das narrativas das telenovelas 
turcas são percebidos e apropriados pelos 
telespectadores brasileiros e uruguaios? 
 Para responder essa pergunta, 
desenvolveremos um estudo de recepção, 
denominação dada às pesquisas acadêmicas que 
buscam compreender o processo de produção de 
sentidos dos sujeitos às narrativas midiáticas, aos 
gêneros e formatos (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005), 
e nos basearemos na teoria das mediações 
(MARTÍN-BARBERO, 2013). Com a finalidade de 
contemplar a complexa malha de interações que 
integram o processo de recepção televisiva, 
empregaremos uma metodologia que combina 
técnicas quantitativas e qualitativas por meio da 
aplicação de um questionário online e de 
entrevistas em profundidade. Os dados coletados 
serão então articulados com discussões sobre o 
melodrama, a telenovela e gênero. A expectativa é 
ampliar a discussão sobre os formatos e conteúdos 
da ficção televisiva no Brasil e na América Latina. 
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questionamento: como os elementos 
melodramáticos das narrativas das telenovelas 
turcas são percebidos e apropriados pelos 
telespectadores brasileiros e uruguaios? 
 Para responder essa pergunta, 
desenvolveremos um estudo de recepção, 
denominação dada às pesquisas acadêmicas que 
buscam compreender o processo de produção de 
sentidos dos sujeitos às narrativas midiáticas, aos 
gêneros e formatos (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005), 
e nos basearemos na teoria das mediações 
(MARTÍN-BARBERO, 2013). Com a finalidade de 
contemplar a complexa malha de interações que 
integram o processo de recepção televisiva, 
empregaremos uma metodologia que combina 
técnicas quantitativas e qualitativas por meio da 
aplicação de um questionário online e de 
entrevistas em profundidade. Os dados coletados 
serão então articulados com discussões sobre o 
melodrama, a telenovela e gênero. A expectativa é 
ampliar a discussão sobre os formatos e conteúdos 
da ficção televisiva no Brasil e na América Latina. 
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JAMILLE DA SILVEIRA
PROF. DRA. VALQUÍRIA JOHN, ORIENTADORA

Os k-dramas e o k-pop são os principais produtos midiáticos de 
disseminação da cultura sul-coreana para o mundo e compõem o 
chamado Hallyu. No entanto, essas produções contam também 
com a dedicação dos fãs para que se tornem conhecidas fora de 
seu país de origem. Desta forma, utilizando o conceito de 
consumo cultural de Néstor García Canclini, que propõe uma 
visão multidisciplinar do consumo, essa pesquisa busca 
compreender quais são os significados atribuídos aos k-dramas e 
ao k-pop pelos jovens fãs curitibanos.
Palavras-chave: Consumo Cultural. Cultura de Fãs. Hallyu. 
K-drama. K-pop.

16.

K-DRAMAS E K-POP: UM ESTUDO 
SOBRE O CONSUMO CULTURAL DOS 
FÃS CURITIBANOS



seminário de dissertação 2020

 O que é k-drama? E k-pop? Em uma resposta 
ampla e geral, os dramas, são formatos televisivos 
que abrangem as ficções seriadas produzidas pelas 
indústrias do leste e sudeste asiático. Apesar de sua 
produção ter origem no Japão, na década de 1950, 
hoje o termo é utilizado para indicar não só o 
j-drama (japonês), mas também k-drama (coreano), 
tw-drama (taiwanês) e c-drama (chinês) 
(MADUREIRA; MONTEIRO; URBANO, 2014). Já o 
k-pop, abreviação para Korean pop, consolidou-se 
como um gênero musical híbrido, mas que manteve 
as identidades locais em face a contextos globais 
(SANTOS, 2016).
 Esses dois produtos culturais constituem o 
chamado Hallyu e contribuíram para 
descentralização do fluxo cultural ocidental para o 
“oriente”. Segundo Jonghoe Yang (2007) essas 
mudanças culturais representam um desafio para a 
teoria de imperialismo cultural centrada no ocidente 
e sugere uma alternativa no processo de 
globalização. 

 Ainda, apesar da globalização, da internet e dos 
meios digitais serem fundamentais para encurtar 
distâncias e promover o contato com outras 
culturas, essas produções dependem também da 
dedicação dos fãs para se tornarem conhecidos 
fora de seu país de origem. Desta forma, sobre a 
temática do consumo cultural e midiático em 
tempos de convergência, esta pesquisa pretende 
responder a seguinte pergunta: como os fãs, a partir 
da perspectiva do consumo cultural e do consumo 
midiático, significam os k-dramas e o k-pop?
 Para fundamentar a questão, o objetivo geral é 
compreender quais são os significados atribuídos 
aos k-dramas e ao k-pop pelos jovens curitibanos. 
Os objetivos específicos são: a) identificar o perfil 
dos fãs curitibanos de k-dramas e k-pop; b) 
compreender como os eventos destinados aos fãs 
participam na construção do vínculo e no processo 
de pertencimento desses indivíduos; c) 
compreender a noção de pertencimento dos fãs a 
partir do consumo dos k-dramas e do k-pop.
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 Em relação a parte técnica, a pesquisa divide-se 
em três etapas. A primeira é  a verificação dos 
grupos curitibanos covers de k-pop e o 
mapeamento dos eventos e encontros destinados 
aos fãs de k-dramas e k-pop. A segunda etapa é a 
aplicação de um questionário online em grupos de 
Facebook de Curitiba sobre k-dramas e k-pop. A 
última etapa consiste na seleção de respondentes 
para entrevistas semiestruturadas, também 
chamadas de entrevistas por pautas (GIL, 2008). A 
amostra é pela chamada “bola de neve”, 
amostragem não probabilística e que utiliza cadeias 
de referências (VINUTO, 2014). 
 A primeira hipótese é de que os k-dramas e o 
k-pop criam espaços de pertencimento para que os 
jovens construam uma rede de relações e 
compartilhem experiências. Essa hipótese vai ao 
encontro da teoria de consumo cultural de Néstor 
García Canclini (1992), que propõe uma teoria 
multidisciplinar do consumo, entendendo-o como 
um espaço de diferenciação social, de distinção 
simbólica, de integração e comunicação, mas sobre 
tudo de produção de sentido.
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j-drama (japonês), mas também k-drama (coreano), 
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“oriente”. Segundo Jonghoe Yang (2007) essas 
mudanças culturais representam um desafio para a 
teoria de imperialismo cultural centrada no ocidente 
e sugere uma alternativa no processo de 
globalização. 

 Ainda, apesar da globalização, da internet e dos 
meios digitais serem fundamentais para encurtar 
distâncias e promover o contato com outras 
culturas, essas produções dependem também da 
dedicação dos fãs para se tornarem conhecidos 
fora de seu país de origem. Desta forma, sobre a 
temática do consumo cultural e midiático em 
tempos de convergência, esta pesquisa pretende 
responder a seguinte pergunta: como os fãs, a partir 
da perspectiva do consumo cultural e do consumo 
midiático, significam os k-dramas e o k-pop?
 Para fundamentar a questão, o objetivo geral é 
compreender quais são os significados atribuídos 
aos k-dramas e ao k-pop pelos jovens curitibanos. 
Os objetivos específicos são: a) identificar o perfil 
dos fãs curitibanos de k-dramas e k-pop; b) 
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 Em relação a parte técnica, a pesquisa divide-se 
em três etapas. A primeira é  a verificação dos 
grupos curitibanos covers de k-pop e o 
mapeamento dos eventos e encontros destinados 
aos fãs de k-dramas e k-pop. A segunda etapa é a 
aplicação de um questionário online em grupos de 
Facebook de Curitiba sobre k-dramas e k-pop. A 
última etapa consiste na seleção de respondentes 
para entrevistas semiestruturadas, também 
chamadas de entrevistas por pautas (GIL, 2008). A 
amostra é pela chamada “bola de neve”, 
amostragem não probabilística e que utiliza cadeias 
de referências (VINUTO, 2014). 
 A primeira hipótese é de que os k-dramas e o 
k-pop criam espaços de pertencimento para que os 
jovens construam uma rede de relações e 
compartilhem experiências. Essa hipótese vai ao 
encontro da teoria de consumo cultural de Néstor 
García Canclini (1992), que propõe uma teoria 
multidisciplinar do consumo, entendendo-o como 
um espaço de diferenciação social, de distinção 
simbólica, de integração e comunicação, mas sobre 
tudo de produção de sentido.
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PROF. DR. JOSÉ CARLOS FERNANDES, ORIENTADOR

A tecnologia fez surgir novos modos de ler. Ela é o vínculo entre 
as linguagens analógicas, digitais, orais, sonoras ou visuais. A 
educação para as mídias, com a produção de conteúdo por parte 
dos alunos, estimula o senso crítico e o protagonismo do 
adolescente diante deste novo cenário. Em Curitiba, a Olimpíada 
Filosófica promove a produção de curtas-metragens em sala de 
aula a partir dos conceitos construídos na disciplina de filosofia. 
Palavras-chave: Educomunicação. Comunicação. Ensino Médio. 
Tecnologia. Filosofia.
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 As discussões em torno dos desafios da 
educação no Brasil não são recentes. A falta de 
infraestrutura, de valorização dos docentes e de 
capacitação contínua dos mesmos são só alguns 
dos itens que compõem o cenário tão crítico. No 
entanto, principalmente na última década, a 
tecnologia trouxe consigo transformações bruscas 
nos modos de aprender e que tem impactado 
diretamente no ambiente escolar, se tornando mais 
uma peça deste quebra-cabeça. Uma peça que 
pode se tornar não um obstáculo a ser vencido, mas 
uma ferramenta importante no processo de 
aprendizagem.
 Uma das principais mudanças trazidas pela 
tecnologia diz respeito a cultura digital que fez 
surgir, por exemplo, novos modos de ler. O livro já 
não ocupa mais o centro dos processos 
pedagógicos. Existe uma pluralidade de textos que 
circulam nos meios. A leitura desses textos (por 
vezes compostos por imagens e áudios) desafia a 
escola a permear as novas formas de socialização 

(MARTÍN-BARBERO, 2014).
 Em Curitiba, a Olimpíada Filosófica pretende 
estimular a produção de curtas-metragens em sala 
de aula a partir dos conceitos repassados em 
filosofia. O evento é uma mostra de vídeos realizada 
anualmente e, em 2019, chegou a sétima edição na 
capital paranaense. Professores de filosofia da rede 
pública de ensino trabalham durante todo o ano 
conceitos da disciplina atrelados à prática de 
cinema e, no final do ano letivo, os estudantes 
concluem o aprendizado produzindo 
curtas-metragens a respeito.
 A partir de entrevistas em profundidade com 
estudantes e professores, pretende-se verificar o 
processo de produção desses vídeos em três 
turmas do ensino médio dos Colégios Estaduais 
Professora Ottilia Homero da Silva e Amyntas de 
Barros (ambos em Pinhais, na grande Curitiba) e no 
Colégio Estadual do Paraná (na capital paranaense), 
já que as instituições participam desde a primeira 
edição do evento e as metodologias aplicadas pelos 
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professores da aula de filosofia já estão 
solidificadas.
 A partir disso, nasceu a seguinte pergunta, que 
pretende ser respondida no final deste trabalho: 
como os conteúdos da aula de filosofia e os 
processos de aprendizagem próprios da disciplina 
são construídos e representados na forma de 
narrativa audiovisual por estudantes do ensino 
médio? Tem-se como objetivo geral identificar o 
que representam essas narrativas: naturalização, 
idealização ou desconstrução do real? 
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escola a permear as novas formas de socialização 

(MARTÍN-BARBERO, 2014).
 Em Curitiba, a Olimpíada Filosófica pretende 
estimular a produção de curtas-metragens em sala 
de aula a partir dos conceitos repassados em 
filosofia. O evento é uma mostra de vídeos realizada 
anualmente e, em 2019, chegou a sétima edição na 
capital paranaense. Professores de filosofia da rede 
pública de ensino trabalham durante todo o ano 
conceitos da disciplina atrelados à prática de 
cinema e, no final do ano letivo, os estudantes 
concluem o aprendizado produzindo 
curtas-metragens a respeito.
 A partir de entrevistas em profundidade com 
estudantes e professores, pretende-se verificar o 
processo de produção desses vídeos em três 
turmas do ensino médio dos Colégios Estaduais 
Professora Ottilia Homero da Silva e Amyntas de 
Barros (ambos em Pinhais, na grande Curitiba) e no 
Colégio Estadual do Paraná (na capital paranaense), 
já que as instituições participam desde a primeira 
edição do evento e as metodologias aplicadas pelos 
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professores da aula de filosofia já estão 
solidificadas.
 A partir disso, nasceu a seguinte pergunta, que 
pretende ser respondida no final deste trabalho: 
como os conteúdos da aula de filosofia e os 
processos de aprendizagem próprios da disciplina 
são construídos e representados na forma de 
narrativa audiovisual por estudantes do ensino 
médio? Tem-se como objetivo geral identificar o 
que representam essas narrativas: naturalização, 
idealização ou desconstrução do real? 
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KARIN CRISTINA DA SILVA
PROF. DR. RODRIGO BOTELHO, ORIENTADOR

A partir da análise de duas iniciativas de mulheres gamers, a 
Women Up Games e a Sakuras Esports, esta pesquisa busca 
compreender como ações ativistas nas redes sociais digitais 
podem fomentar a discussão e a participação feminina na cena 
gamer. A interpretação dos dados sobre a indústria e o estudo de 
games no Brasil, sob a perspectiva da Cibercultura e dos Estudos 
de Gênero, demonstra que o protagonismo feminino é 
fundamental para subverter a lógica deste espaço que, com 
frequência, inibe e exclui mulheres – da produção ao consumo de 
games.
Palavras-chave: Games. Mulheres. Net-ativismo. Feminismo. 
Redes sociais digitais.

22.

GAMER, SUBSTANTIVO FEMININO: AS 
EXPRESSÕES DO FEMINISMO E O 
NET-ATIVISMO EM INICIATIVAS DE MULHERES 
GAMERS NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS



seminário de dissertação 2020

 O universo gamer nem sempre esteve tão ligado 
ao imaginário feminino como agora. Se antes eram 
invisíveis, hoje mulheres representam 53,8% do 
público consumidor deste produto cultural 
(Pesquisa Game Brasil, 2020). O investimento para 
agradá-las cresce a cada ano, com melhores 
representações femininas, mas a participação de 
mulheres esbarra em obstáculos: segundo o II 
Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais 
(2018), elas são apenas 20,7% dos produtores de 
games.
 A tendência é vista também nas pesquisas 
acadêmicas. Ao mapear o panorama dos estudos 
de games e mulheres na Comunicação, observou-se 
a existência de temas recorrentes, como a 
representação feminina e o consumo de games por 
mulheres. Além de reforçar o levantamento 
realizado por Suely Fragoso et al (2015) sobre as 
pesquisas desta área entre os anos 2000 e 2014, 
que se referiam à instrumentalização dos 
videogames a partir de seus usos e à produção de 
sociabilidades, os dados atuais reiteram a lacuna 

dos estudos sobre mulheres enquanto 
desenvolvedoras.
 Portanto, esta pesquisa busca responder: como 
mulheres gamers estão se articulando, nas redes 
sociais digitais, para tornar a indústria mais inclusiva 
e representativa? Seguindo a tendência de atos 
organizados por mulheres a partir de 2015 na 
denominada Primavera das Mulheres, uma hipótese 
refere-se à mobilização virtual em iniciativas 
autônomas para promover a participação feminina 
neste nicho – como a Women Up Games e a Sakuras 
Esports, objetos de estudo desta dissertação.
 A primeira organização promove a inclusão 
feminina nessa indústria desde 2014, realizando 
palestras e oficinas sobre desenvolvimento de 
games e organizando campeonatos femininos. 
Também administra um grupo para divulgação de 
vagas de trabalho na área e organizou a campanha 
#MyGameMyName pela representatividade 
feminina e contra o assédio. Já a segunda foi criada 
em 2018 como Projeto Sakura para ajudar outras 
mulheres a  terem uma experiência mais agradável 
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nos games. Foi reformulada após um ano, mas 
continua a promover a inclusão com a realização de 
campeonatos, workshops e lives com profissionais 
de Esports e a divulgação de streamers e jogadoras 
profissionais.
 Para compreender essas expressões feministas e 
net-ativistas, será realizada a Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011) das publicações nas redes sociais 
Facebook (Women Up Games) e Instagram 
(Sakuras Esports), entre janeiro de 2018 e junho de 
2020. Os dados obtidos serão interpretados 
considerando o contexto sociocultural e as 
sociabilidades nativas do ambiente digital, a partir 
da Cibercultura (LÉVY, 1999; CASTELLS, 2006; 
MURRAY, 2003); de estudos sobre games e 
mulheres (CASSELL e JENKINS, 1999; FORTIM, 
2008, 2013); e da atuação feminina por um espaço 
mais inclusivo e representativo, a partir do 
Net-ativismo (DI FELICE, 2017), Estudos de Gênero 
(BUTLER, 2010; CONNELL e PEARSE, 2015) e 
Feminismo Digital (PRUDENCIO, 2009; 
HOLLANDA, 2018).
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continua a promover a inclusão com a realização de 
campeonatos, workshops e lives com profissionais 
de Esports e a divulgação de streamers e jogadoras 
profissionais.
 Para compreender essas expressões feministas e 
net-ativistas, será realizada a Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011) das publicações nas redes sociais 
Facebook (Women Up Games) e Instagram 
(Sakuras Esports), entre janeiro de 2018 e junho de 
2020. Os dados obtidos serão interpretados 
considerando o contexto sociocultural e as 
sociabilidades nativas do ambiente digital, a partir 
da Cibercultura (LÉVY, 1999; CASTELLS, 2006; 
MURRAY, 2003); de estudos sobre games e 
mulheres (CASSELL e JENKINS, 1999; FORTIM, 
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HOLLANDA, 2018).

REFERÊNCIAS

Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015. Disponível em: 
<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0207-1
.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2020.

HOLLANDA, H. H. O. B. Explosão Feminista. Arte, cultura, política e 
universidade. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
LÉVY, P. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa São Paulo: 
Editora 34, 1999.

MURRAY, J. H. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no 
ciberespaço. São Paulo: Itaú Cultural: Unesp, 2003.

PESQUISA Game Brasil 2020. Disponível em: 
<https://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

PRUDENCIO, K. Comunicação e mobilização política na internet. 
Extensão em Foco (Curitiba), v. 2009, p. 97-105, 2009.

SAKUDA, L. O.; FORTIM, I. (Orgs.). II Censo da Indústria Brasileira de 
Jogos Digitais. Ministério da Cultura: Brasília, 2018.



seminário de dissertação 202025.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e 
Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

BUTLER, J. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Tradução: Renato Aguiar. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010.

CASSELL, J.; JENKINS, H. Chess for girls? Feminism and computer 
games. In J. Cassell; H. Jenkins (Eds.), From Barbie to Mortal Kombat. 
Boston: The MIT Press. 1999. Disponível em 
<http://www.media.mit.edu/gnl/publications/gg_introduction.pdf>. 
Acesso em: 01 jul. 2020.

CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A 
sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

CONNELL, R.; PEARSE, R. Gênero: uma perspectiva global. São Paulo: 
nVersos, 2015.

DI FELICE, M. Net-ativismo: da ação social ao ato conectivo. 1. ed. São 
Paulo: Paulus, 2017.

FORTIM, I. Mulheres e Games: uma revisão do tema. 2008 In: SBGames, 
8., 2008, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2008. 
Disponível em: 
<http://www.sbgames.org/papers/sbgames08/gameandculture/full/g
c5_08.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

FORTIM, I.; MONTEIRO, L. F. Representações da figura feminina nos 
Videogames: A visão das jogadoras. In: XII Simpósio Brasileiro de 
Jogos e Entretenimento Digital (SBGames), 2013, São Paulo. SBC ? 
Proceedings of SBGames 2013, p. 246- 249.

FRAGOSO, S. et al. Um panorama dos estudos de games na área da 
Comunicação nos últimos 15 anos. Laboratório de Artefatos Digitais 
(LAD) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Intercom – 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de 

Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015. Disponível em: 
<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0207-1
.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2020.

HOLLANDA, H. H. O. B. Explosão Feminista. Arte, cultura, política e 
universidade. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
LÉVY, P. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa São Paulo: 
Editora 34, 1999.

MURRAY, J. H. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no 
ciberespaço. São Paulo: Itaú Cultural: Unesp, 2003.

PESQUISA Game Brasil 2020. Disponível em: 
<https://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

PRUDENCIO, K. Comunicação e mobilização política na internet. 
Extensão em Foco (Curitiba), v. 2009, p. 97-105, 2009.

SAKUDA, L. O.; FORTIM, I. (Orgs.). II Censo da Indústria Brasileira de 
Jogos Digitais. Ministério da Cultura: Brasília, 2018.



seminário de dissertação 2020

LEONARDO JOSÉ COSTA
PROF. DRA. REGIANE RIBEIRO, ORIENTADORA

Tendo em vista que as abordagens sobre gênero fazem parte da 
história das animações, esta pesquisa visa identificar como a 
série Steven Universe utiliza a linguagem animada para a 
produção de sentidos sobre masculinidades por meio do seu 
protagonista. O percurso teórico perpassa o potencial da 
animação, as teorias sobre personagem e questões referentes a 
masculinidades. De tal modo, o protocolo metodológico acessa a 
Análise Crítica da Narrativa para auxiliar na identificação da 
intersecção entre linguagem animada, personagem e gênero.
Palavras-chave: Animação. Personagem. Audiovisual. Gênero. 
Masculinidades. 
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SEJA O STEVEN QUE VOCÊ QUER VER NO MUNDO: 
ANIMAÇÃO COMO MATERIALIDADE PARA A 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE 
MASCULINIDADES NA SÉRIE STEVEN UNIVERSE
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 Historicamente, por meio de personagens 
animados, criou-se sentidos sobre as 
masculinidades enraizados em noções tradicionais 
apontadas por autores como Raewyn Connell 
(1995) e Michael Kimmel (2013), por exemplo, que 
indicavam ideais sobre o corpo masculino, o 
comportamento esperado do homem, a violência 
como forma de resolução de conflitos, entre outros. 
Entretanto, ao mesmo tempo em que tal 
representação da figura masculina possa ser mais 
evidente, rupturas nesses modelos também surgiam 
de forma sutil. 
 Com séries de canais como Cartoon Network e 
Nickelodeon vêm à tona heróis com tendências 
menos agressivas, mais reflexivos e sob a forma de 
garotos humanos com corpos mais próximos 
daqueles da sua audiência. Ainda que não 
desloquem totalmente o sentido masculino do herói 
tradicional, séries como Avatar: A Lenda de Aang 
(2005)   A Hora da Aventura   (2010), Steven 
Universo (2013) e Victor e Valentino (2019) 

oferecem possibilidades mais amplas de se projetar 
masculinidades menos aprisionadoras ou ligadas à 
ideia de virilidade e violência, por exemplo. 
 Portanto é Steven Universe o objeto dessa 
pesquisa, tendo ainda como objeto empírico o herói 
protagonista que leva o nome da série, Steven 
Quartz Universe, que será observado como 
condutor de sentidos sobre masculinidades. O 
objetivo geral visa apontar como o personagem 
Steven contribui para a exposição de modelos de 
masculinidades que rompem com os sentidos 
hegemônicos reforçados historicamente na 
programação mainstream. 
 As teorias sobre animação de Paul Wells (2012) e 
Rodrigo Costa (2018) e seu potencial, bem como 
sobre o papel do personagem, conversam com o 
aporte teórico sobre masculinidades para construir 
um percurso de pesquisa auxiliado pelas 
orientações metodológicas de Luiz Gonzaga Motta 
(2013) com a Análise Crítica da Narrativa (ACN). 
Essa intersecção entre linguagem, personagem e 

27.

masculinidades é o que será observado para 
responder à pergunta de pesquisa: como a 
linguagem animada permite que o personagem 
Steven Universe opere como materialidade para a 
exposição de possibilidades na vivência das 
masculinidades? Entre os resultados, percebeu-se 
que há maneiras de expressar masculinidades no 
texto animado que são potencializadas pela 
linguagem intrínseca à animação quando se trata de 
criar mecanismos para propor rompimentos com as 
hegemonias de gênero. 
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LUIZA MOURA SCHNITZLER
PROF. DRA. CLAUDIA QUADROS, ORIENTADORA

A selfie invadiu nosso cotidiano e, consequentemente, nossas 
idas ao museu. Tal fenômeno contribuiu para o aumento da 
superlotação de museus de grande porte. No entanto, enquanto 
icônicos museus precisam solucionar esta situação, outras 
instituições estão se apropriando da selfie como estratégia de 
comunicação. A presente pesquisa busca, por meio de uma 
perspectiva multimetodológica, analisar como o Museu Oscar 
Niemeyer, seus visitantes e artistas expositores têm visto e se 
utilizado do fenômeno da selfie em seu cotidiano.
Palavras-chave: Selfie. Museu. Estratégia de comunicação. 
Cotidiano.
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A SELFIE COMO ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO EM MUSEUS: UMA ANÁLISE DO 
MUSEU OSCAR NIEMEYER, SEUS VISITANTES E 
ARTISTAS EXPOSITORES
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 O fenômeno da selfie é entendido nesta pesquisa 
como o desejo de enquadrar o self em uma imagem 
produzida para ser compartilhada com a audiência 
on-line (SILVA, 2018). Este fenômeno invadiu nosso 
cotidiano e, consequentemente, nossas idas ao 
museu. No entanto, enquanto a selfie é vista como 
problemática do dia-a-dia de museus de maior 
porte (ALTARES, 2016), muitas outras instituições 
têm se apropriado do fenômeno como estratégia de 
comunicação, buscando um melhor relacionamento 
com os seus públicos nas redes sociais digitais. 
 Com base neste contexto, a presente pesquisa 
tem como objetivo geral analisar como o Museu 
Oscar Niemeyer, seus visitantes e os artistas 
expositores têm visto e se utilizado do fenômeno da 
selfie em seu cotidiano. Pretende-se alcançar os 
seguintes objetivos específicos: a) estudar as 
estratégias comunicacionais que se apropriam do 
fenômeno da selfie e que são utilizadas pelo Museu 
Oscar Niemeyer com o propósito de se comunicar 
com seu público por meio das redes sociais digitais; 

b) analisar o olhar dos visitantes do MON a respeito 
da utilização da selfie nas ambientações 
museológicas e em seu cotidiano e c) investigar a 
possível relação do fenômeno da selfie no 
desenvolvimento de trabalhos artísticos a partir do 
ponto de vista dos artistas participantes da 
pesquisa. Para isso, adotou-se uma perspectiva 
multimetodológica. Neste sentido, foram utilizados 
preceitos da netnografia para analisar o Instagram 
do Museu Oscar Niemeyer, foi realizado um survey 
com seus visitantes e foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas com os artistas expositores do 
museu. 
 A partir de preceitos netnográficos foram 
analisadas a biografia, as publicações e as hashtags 
promovidas pelo Museu Oscar Niemeyer em sua 
rede social digital Instagram. Desta forma, a 
netnografia método de pesquisa adaptado da 
etnografia para às contingências específicas da 
sociedade atual, ou seja, dos mundos sociais 
mediados pela tecnologia (KOZINETS, 2014) foi 
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utilizada de modo a sistematizar a coleta e análise 
de dados. Com base na análise realizada, em sua 
biografia o MON se descreve como a maior 
instituição em área construída da América Latina, 
sendo projetada pelo arquiteto brasileiro Oscar 
Niemeyer. 
 Ainda em sua biografia, o museu disponibiliza seu 
website e relata seu acervo, o qual possui obras de 
artes visuais, arquitetura e design. Em relação às 
publicações, foram identificadas 11 categorias de 
postagens. Ao todo, foram analisadas 1004 
publicações, sendo elas pertencentes aos anos de 
2016 a 2019. As categorias mais recorrentes foram: 
(1) programação; (2) objetos em exposição; (3) 
espaço externo do museu e (4) selfies. Em relação à 
categoria selfie, objeto desta pesquisa, esta 
destaca-se por ser a quarta categoria mais 
frequente emergida da análise de dados. No 
tocante as hashtags, as mais promovidas pela 
instituição foram: #museuoscarniemeyer e 
#vempromon.



 O fenômeno da selfie é entendido nesta pesquisa 
como o desejo de enquadrar o self em uma imagem 
produzida para ser compartilhada com a audiência 
on-line (SILVA, 2018). Este fenômeno invadiu nosso 
cotidiano e, consequentemente, nossas idas ao 
museu. No entanto, enquanto a selfie é vista como 
problemática do dia-a-dia de museus de maior 
porte (ALTARES, 2016), muitas outras instituições 
têm se apropriado do fenômeno como estratégia de 
comunicação, buscando um melhor relacionamento 
com os seus públicos nas redes sociais digitais. 
 Com base neste contexto, a presente pesquisa 
tem como objetivo geral analisar como o Museu 
Oscar Niemeyer, seus visitantes e os artistas 
expositores têm visto e se utilizado do fenômeno da 
selfie em seu cotidiano. Pretende-se alcançar os 
seguintes objetivos específicos: a) estudar as 
estratégias comunicacionais que se apropriam do 
fenômeno da selfie e que são utilizadas pelo Museu 
Oscar Niemeyer com o propósito de se comunicar 
com seu público por meio das redes sociais digitais; 

b) analisar o olhar dos visitantes do MON a respeito 
da utilização da selfie nas ambientações 
museológicas e em seu cotidiano e c) investigar a 
possível relação do fenômeno da selfie no 
desenvolvimento de trabalhos artísticos a partir do 
ponto de vista dos artistas participantes da 
pesquisa. Para isso, adotou-se uma perspectiva 
multimetodológica. Neste sentido, foram utilizados 
preceitos da netnografia para analisar o Instagram 
do Museu Oscar Niemeyer, foi realizado um survey 
com seus visitantes e foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas com os artistas expositores do 
museu. 
 A partir de preceitos netnográficos foram 
analisadas a biografia, as publicações e as hashtags 
promovidas pelo Museu Oscar Niemeyer em sua 
rede social digital Instagram. Desta forma, a 
netnografia método de pesquisa adaptado da 
etnografia para às contingências específicas da 
sociedade atual, ou seja, dos mundos sociais 
mediados pela tecnologia (KOZINETS, 2014) foi 
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utilizada de modo a sistematizar a coleta e análise 
de dados. Com base na análise realizada, em sua 
biografia o MON se descreve como a maior 
instituição em área construída da América Latina, 
sendo projetada pelo arquiteto brasileiro Oscar 
Niemeyer. 
 Ainda em sua biografia, o museu disponibiliza seu 
website e relata seu acervo, o qual possui obras de 
artes visuais, arquitetura e design. Em relação às 
publicações, foram identificadas 11 categorias de 
postagens. Ao todo, foram analisadas 1004 
publicações, sendo elas pertencentes aos anos de 
2016 a 2019. As categorias mais recorrentes foram: 
(1) programação; (2) objetos em exposição; (3) 
espaço externo do museu e (4) selfies. Em relação à 
categoria selfie, objeto desta pesquisa, esta 
destaca-se por ser a quarta categoria mais 
frequente emergida da análise de dados. No 
tocante as hashtags, as mais promovidas pela 
instituição foram: #museuoscarniemeyer e 
#vempromon.
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MONIQUE RYBA PORTELA
PROF. DRA. CLAUDIA QUADROS, ORIENTADORA

Em plena Ditadura Militar, nascia a revista Peteca. Com o slogan 
“segure a sua peteca”, a publicação curitibana recusava o título 
de revista pornográfica: autodenominava-se erótico-educativa. A 
partir da leitura de quase todas as suas edições (117 de um total 
de 119 mapeadas), publicadas entre 1976 e 1982, este trabalho 
busca compreender como a revista abordava o prazer sexual 
feminino no período, a partir dos seus enunciados, partindo da 
ideia de sexo enquanto prática histórica construída e regulada 
pelos discursos que a cercam.
Palavras-chave: Revista Peteca. Grafipar. Sexualidade. Gênero. 
Comunicação.
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REVISTA PETECA E O PRAZER 
SEXUAL FEMININO
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 No ano de 1976, em plena Ditadura Militar 
brasileira, nascia a revista Peteca — uma publicação 
curitibana em sutil confronto com os valores e 
ideais do regime político vigente. Com o slogan 
“segure a sua peteca”, o veículo trazia uma proposta 
editorial inovadora: autodenominava-se 
erótico-educativo. Isso significa que, muito além de 
instigar o público-alvo — homens heterossexuais de 
classes populares — com fotos de mulheres nuas ou 
seminuas (algumas em impressão colorida e página 
dupla, mas majoritariamente em preto e branco 
para baratear os custos), a Peteca buscava trazer 
conteúdo informativo sobre sexo, respondendo as 
dúvidas de leitores e leitoras a partir de cartas 
enviadas de todo o país. 
 Lançada um ano após a estreia da versão 
brasileira da revista norte-americana Playboy, a 
Peteca foi pioneira em lançar luz ao mercado 
editorial curitibano frente ao cenário nacional. No 
mesmo período em que a Playboy vendia 100 mil 
exemplares mensais, a Peteca vendia uma média de 

80 mil exemplares por quinzena (KHATIB, 2019). A 
publicação, portanto, pode ser considerada uma 
das maiores e mais importantes do país em sua 
época. 
 Ancorada nos Estudos Culturais, que consideram 
os discursos e sistemas de representação como 
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 
posicionar (WOODWARD, 2005), e nas Teorias 
Queer, que compreendem a heterossexualidade não 
enquanto prática sexual, mas como um regime 
político (WITTIG, 2005) e consideram o sexo como 
uma tecnologia de dominação heterossocial  
(PRECIADO, 2014, 2018), o presente trabalho busca 
compreender como a revista abordava o prazer 
sexual feminino no período, usando a Análise de 
Conteúdo (Bardin, 1977) enquanto instrumento 
metodológico. Serão consultadas as 117 edições da 
revista, publicadas entre 1976 e 1982, a partir das 
quais resultará um corpus de matérias textuais 
informativas que versem sobre o prazer sexual 
feminino. 
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 Nelas serão analisadas quais são os temas 
tratados, as interlocuções em causa, as 
perspectivas adotadas, as fontes consultadas, bem 
como as associações subjacentes ao conteúdo 
identificado. Em sua fase qualitativa, a pesquisa visa 
tensionar os resultados com a teoria, 
compreendendo seus enunciados como parte de 
um sistema histórico e cultural que produz modos 
de subjetivação, colaborando com a construção de 
identidades e criando/reforçando uma matriz de 
inteligibilidade (BUTLER, 2003) daquilo que se 
compreende enquanto sexo.



 No ano de 1976, em plena Ditadura Militar 
brasileira, nascia a revista Peteca — uma publicação 
curitibana em sutil confronto com os valores e 
ideais do regime político vigente. Com o slogan 
“segure a sua peteca”, o veículo trazia uma proposta 
editorial inovadora: autodenominava-se 
erótico-educativo. Isso significa que, muito além de 
instigar o público-alvo — homens heterossexuais de 
classes populares — com fotos de mulheres nuas ou 
seminuas (algumas em impressão colorida e página 
dupla, mas majoritariamente em preto e branco 
para baratear os custos), a Peteca buscava trazer 
conteúdo informativo sobre sexo, respondendo as 
dúvidas de leitores e leitoras a partir de cartas 
enviadas de todo o país. 
 Lançada um ano após a estreia da versão 
brasileira da revista norte-americana Playboy, a 
Peteca foi pioneira em lançar luz ao mercado 
editorial curitibano frente ao cenário nacional. No 
mesmo período em que a Playboy vendia 100 mil 
exemplares mensais, a Peteca vendia uma média de 

80 mil exemplares por quinzena (KHATIB, 2019). A 
publicação, portanto, pode ser considerada uma 
das maiores e mais importantes do país em sua 
época. 
 Ancorada nos Estudos Culturais, que consideram 
os discursos e sistemas de representação como 
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 
posicionar (WOODWARD, 2005), e nas Teorias 
Queer, que compreendem a heterossexualidade não 
enquanto prática sexual, mas como um regime 
político (WITTIG, 2005) e consideram o sexo como 
uma tecnologia de dominação heterossocial  
(PRECIADO, 2014, 2018), o presente trabalho busca 
compreender como a revista abordava o prazer 
sexual feminino no período, usando a Análise de 
Conteúdo (Bardin, 1977) enquanto instrumento 
metodológico. Serão consultadas as 117 edições da 
revista, publicadas entre 1976 e 1982, a partir das 
quais resultará um corpus de matérias textuais 
informativas que versem sobre o prazer sexual 
feminino. 
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 Nelas serão analisadas quais são os temas 
tratados, as interlocuções em causa, as 
perspectivas adotadas, as fontes consultadas, bem 
como as associações subjacentes ao conteúdo 
identificado. Em sua fase qualitativa, a pesquisa visa 
tensionar os resultados com a teoria, 
compreendendo seus enunciados como parte de 
um sistema histórico e cultural que produz modos 
de subjetivação, colaborando com a construção de 
identidades e criando/reforçando uma matriz de 
inteligibilidade (BUTLER, 2003) daquilo que se 
compreende enquanto sexo.
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NATHALIA AKEMI LARA HAIDA
PROF. DR. HERTZ WENDEL, ORIENTADOR 

Durante dois mil anos a cultura cristã responsabilizou a entidade 
conhecida como Diabo por todo o mal do mundo. Através dos 
tempos o imaginário em torno da sua figura transitou por 
diversas mudanças interpretativas, chegando a mais atual 
representada e construída pela série de sucesso Lucifer. Esta 
pesquisa realiza um estudo de caso que busca compreender e 
analisar a construção da imagem e das representações do Diabo, 
desde os primórdios caminhando ao encontro da série Lucifer da 
Netflix. 
Palavras-chave: Lucifer. Diabo. Consumo. Netflix. Imaginário.
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VOCÊ TEM UM SEGUNDO PARA 
OUVIR A PALAVRA DO DIABO?: 
UMA ANÁLISE DA SÉRIE LUCIFER
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 Durante séculos a cultura cristã construiu uma 
imagem para Deus e para o Diabo, representados 
como opostos e poderosos. Deus é o criador, ele 
construiu e moldou tudo que conhecemos e fez o 
homem da sua imagem e semelhança. O Diabo é o 
filho questionador de Deus, aquele que se rebelou e 
foi expulso do paraíso. Deus retrata a bondade do 
mundo e o Diabo é o símbolo do mal. Com o passar 
dos anos esses simulacros se consolidaram e se 
modificaram. Mercer (1992) irá dizer que vivemos 
em uma era de crises de identidade. Segundo a 
autora, isso deve-se ao fato das estruturas 
tradicionais de pertencimento estarem sendo 
questionadas. Nesse sentido, observamos a imagem 
de Deus e do Diabo serem revisadas e relidas, 
caminhando ao encontro da série Lucifer, da Netflix, 
que propõe a releitura de um dos personagens mais 
antigos da Terra e da história da humanidade. 
 A série é baseada no personagem do escritor Neil 
Gaiman (autor de diversas obras famosas como 
Deuses Americanos e Lugar Nenhum). Pensado 

para a história em quadrinhos Sandman, o 
personagem acabou como protagonista do spin-off 
Lúcifer, escrito por Mike Carey, ambos publicados 
pelo selo Vertigo, da DC Comics. Com uma legião 
de fãs dos quadrinhos, Lucifer foi para as telas em 
25 de janeiro de 2016 através da Fox, nos Estados 
Unidos. Depois de três temporadas a série foi 
cancelada, gerando um movimento na internet para 
salvá-la: milhares de fãs se pronunciaram no Twitter 
e trouxeram grande visibilidade para a hashtag 
#SaveLucifer.
 Devido às proporções das campanhas dos fãs, a 
série foi comprada pela Netflix, que realizou o 
lançamento da sua quarta temporada em 2019. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela Parrot 
Analytics em maio de 2019, a quarta temporada da 
série Lucifer, produzida pela Netflix, ocupou o 
primeiro lugar dentre as séries com tema 
sobrenatural mais assistidas. Ainda na semana do 
dia 6 de maio, segundo a TV Time, maior mídia 
tracker do mundo, Lucifer ocupou a posição de 
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série mais assistida do mundo, batendo a até então 
campeã Game of Thrones (ressaltando que este era 
o período de lançamento da temporada final). Com 
sua legião de fãs e uma audiência impressionante, 
Lucifer segue com a próxima temporada já 
confirmada para 2020.
 Tais fatores nos levam a pergunta principal desta 
pesquisa: por que nós salvamos Lucifer? Essa 
pergunta nos guia para o objetivo geral que é 
compreender e analisar a construção da imagem do 
Diabo e suas representações. Também buscamos 
entender quais aspectos da série fazem ela ser 
aceita e amada pela audiência, explorando em quais 
pontos o público se identifica com a narrativa. O 
segundo rumo desta pesquisa diz respeito a um 
momento de reflexão mais profundo sobre a série, 
que inicia com a ironia em tentarmos salvar o Diabo 
e com a possibilidade de realmente estarmos 
fazendo isso. Por fim, questionamos anos de história 
e construção social e propomos a releitura de um 
dos personagens mais antigos da história do 
mundo.



 Durante séculos a cultura cristã construiu uma 
imagem para Deus e para o Diabo, representados 
como opostos e poderosos. Deus é o criador, ele 
construiu e moldou tudo que conhecemos e fez o 
homem da sua imagem e semelhança. O Diabo é o 
filho questionador de Deus, aquele que se rebelou e 
foi expulso do paraíso. Deus retrata a bondade do 
mundo e o Diabo é o símbolo do mal. Com o passar 
dos anos esses simulacros se consolidaram e se 
modificaram. Mercer (1992) irá dizer que vivemos 
em uma era de crises de identidade. Segundo a 
autora, isso deve-se ao fato das estruturas 
tradicionais de pertencimento estarem sendo 
questionadas. Nesse sentido, observamos a imagem 
de Deus e do Diabo serem revisadas e relidas, 
caminhando ao encontro da série Lucifer, da Netflix, 
que propõe a releitura de um dos personagens mais 
antigos da Terra e da história da humanidade. 
 A série é baseada no personagem do escritor Neil 
Gaiman (autor de diversas obras famosas como 
Deuses Americanos e Lugar Nenhum). Pensado 

para a história em quadrinhos Sandman, o 
personagem acabou como protagonista do spin-off 
Lúcifer, escrito por Mike Carey, ambos publicados 
pelo selo Vertigo, da DC Comics. Com uma legião 
de fãs dos quadrinhos, Lucifer foi para as telas em 
25 de janeiro de 2016 através da Fox, nos Estados 
Unidos. Depois de três temporadas a série foi 
cancelada, gerando um movimento na internet para 
salvá-la: milhares de fãs se pronunciaram no Twitter 
e trouxeram grande visibilidade para a hashtag 
#SaveLucifer.
 Devido às proporções das campanhas dos fãs, a 
série foi comprada pela Netflix, que realizou o 
lançamento da sua quarta temporada em 2019. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela Parrot 
Analytics em maio de 2019, a quarta temporada da 
série Lucifer, produzida pela Netflix, ocupou o 
primeiro lugar dentre as séries com tema 
sobrenatural mais assistidas. Ainda na semana do 
dia 6 de maio, segundo a TV Time, maior mídia 
tracker do mundo, Lucifer ocupou a posição de 
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série mais assistida do mundo, batendo a até então 
campeã Game of Thrones (ressaltando que este era 
o período de lançamento da temporada final). Com 
sua legião de fãs e uma audiência impressionante, 
Lucifer segue com a próxima temporada já 
confirmada para 2020.
 Tais fatores nos levam a pergunta principal desta 
pesquisa: por que nós salvamos Lucifer? Essa 
pergunta nos guia para o objetivo geral que é 
compreender e analisar a construção da imagem do 
Diabo e suas representações. Também buscamos 
entender quais aspectos da série fazem ela ser 
aceita e amada pela audiência, explorando em quais 
pontos o público se identifica com a narrativa. O 
segundo rumo desta pesquisa diz respeito a um 
momento de reflexão mais profundo sobre a série, 
que inicia com a ironia em tentarmos salvar o Diabo 
e com a possibilidade de realmente estarmos 
fazendo isso. Por fim, questionamos anos de história 
e construção social e propomos a releitura de um 
dos personagens mais antigos da história do 
mundo.
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ROMÃO MATHEUS NETO
PROF. DRA. REGIANE RIBEIRO, ORIENTADORA

O objetivo desta investigação é demonstrar, considerando os 
contextos e lógicas de produção da animação Mulan, como a 
estratégia de universalizar a lenda chinesa reorganiza os códigos 
audiovisuais da animação na representação de gênero e 
sexualidade da personagem principal. 
Palavras-chave: Comunicação. Walt Disney. Animação. 
Orientalismo. Teoria Queer.
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POR TRÁS DE MULAN: AS REPRESENTAÇÕES 
ORIENTALISTAS DE GÊNERO ENDEREÇADAS 
PELA ANIMAÇÃO DA WALT DISNEY
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 Na década de 1990, em sua Era de Renascença, a 
Walt Disney Animation Studios começa a promover 
protagonistas consideradas mais rebeldes, liberadas 
e ativas, bem como identidades étnico-raciais 
não-ocidentais. Tais produtos multiculturais 
endereçam representações ambíguas, que possuem 
a dupla capacidade de promover a diferença 
cultural e, ao mesmo tempo,  tomadas de posições 
discursivas universalizantes e orientalistas sobre 
marcações culturais de gênero, a serem negociadas 
pelos espectadores a partir de suas percepções e 
agências sociais (SHOHAT E STAM, 2006; SAID, 
2007). 
 Assim, voltamo-nos para Mulan (1998), animação 
da empresa estadunidense baseada em uma lenda 
milenar chinesa chamada A Balada de Hua Mulan, a 
qual pode ser encontrada na compilação realizada 
por Guo Maoqian no século XII, durante a Dinastia 
Song (960-1279) (YIN, 2011).  Neste sentido, o 
objetivo geral desta pesquisa é demonstrar, 
considerando os contextos e lógicas de produção 

da animação Mulan, como a estratégia de 
universalizar a lenda chinesa reorganiza os códigos 
audiovisuais da animação na representação de 
gênero e sexualidade da personagem principal. Os 
objetivos específicos se desdobram em: a) 
compreender os processos de representação e 
identidade cultural; b) tensionar identidade de 
gênero e orientalismo a partir da construção de 
narrativa e personagem;  c) discorrer sobre a 
técnica/gênero animação e sua relação com a Walt 
Disney enquanto produtora mainstream; d) 
interpretar as representações endereçadas sobre 
Mulan, personagem do filme homônimo.
 Apontamos o corpus de pesquisa a partir de três 
eixos: o conjunto de endereçamentos presentes em 
documentos de produção e direção (o livro The Art 
of Mulan); uma entrevista individual em 
profundidade realizada com Tony Bancroft, 
co-diretor da animação; e a própria personagem 
Mulan, de filme homônimo, para compreender as 
representações e suas reorganizações referentes às 
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lógicas da animação. O percurso metodológico, de 
cunho qualitativo, se desenvolve na pesquisa 
bibliográfica e documental. Enfatizamos, para a 
análise, a técnica  dos modos de endereçamento 
(MD), que nos permitem considerar, 
concomitantemente, as intencionalidades dos 
produtores de textos audiovisuais e as negociações 
do sujeito/espectador frente a esses materiais 
(ELLSWORTH, 2001). É importante salientar que os 
modos de endereçamento não são ferramentas 
neutras de análise, mas dispositivos 
decodificadores de dinâmicas sociais, relações de 
poder, posições de sujeito, negociações e agências 
presentes no fazer e no “assistir ao filme”. 



 Na década de 1990, em sua Era de Renascença, a 
Walt Disney Animation Studios começa a promover 
protagonistas consideradas mais rebeldes, liberadas 
e ativas, bem como identidades étnico-raciais 
não-ocidentais. Tais produtos multiculturais 
endereçam representações ambíguas, que possuem 
a dupla capacidade de promover a diferença 
cultural e, ao mesmo tempo,  tomadas de posições 
discursivas universalizantes e orientalistas sobre 
marcações culturais de gênero, a serem negociadas 
pelos espectadores a partir de suas percepções e 
agências sociais (SHOHAT E STAM, 2006; SAID, 
2007). 
 Assim, voltamo-nos para Mulan (1998), animação 
da empresa estadunidense baseada em uma lenda 
milenar chinesa chamada A Balada de Hua Mulan, a 
qual pode ser encontrada na compilação realizada 
por Guo Maoqian no século XII, durante a Dinastia 
Song (960-1279) (YIN, 2011).  Neste sentido, o 
objetivo geral desta pesquisa é demonstrar, 
considerando os contextos e lógicas de produção 

da animação Mulan, como a estratégia de 
universalizar a lenda chinesa reorganiza os códigos 
audiovisuais da animação na representação de 
gênero e sexualidade da personagem principal. Os 
objetivos específicos se desdobram em: a) 
compreender os processos de representação e 
identidade cultural; b) tensionar identidade de 
gênero e orientalismo a partir da construção de 
narrativa e personagem;  c) discorrer sobre a 
técnica/gênero animação e sua relação com a Walt 
Disney enquanto produtora mainstream; d) 
interpretar as representações endereçadas sobre 
Mulan, personagem do filme homônimo.
 Apontamos o corpus de pesquisa a partir de três 
eixos: o conjunto de endereçamentos presentes em 
documentos de produção e direção (o livro The Art 
of Mulan); uma entrevista individual em 
profundidade realizada com Tony Bancroft, 
co-diretor da animação; e a própria personagem 
Mulan, de filme homônimo, para compreender as 
representações e suas reorganizações referentes às 
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cunho qualitativo, se desenvolve na pesquisa 
bibliográfica e documental. Enfatizamos, para a 
análise, a técnica  dos modos de endereçamento 
(MD), que nos permitem considerar, 
concomitantemente, as intencionalidades dos 
produtores de textos audiovisuais e as negociações 
do sujeito/espectador frente a esses materiais 
(ELLSWORTH, 2001). É importante salientar que os 
modos de endereçamento não são ferramentas 
neutras de análise, mas dispositivos 
decodificadores de dinâmicas sociais, relações de 
poder, posições de sujeito, negociações e agências 
presentes no fazer e no “assistir ao filme”. 
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RÔMULO ZANOTTO
PROF. DR. FÁBIO HANSEN, ORIENTADOR
, 

Seria possível contar a história da(s) masculinidade(s) e a 
transformação dos papéis sociais de gêneros atribuídos aos 
homens com ênfase na masculinidade brasileira por meio das 
campanhas publicitárias veiculadas no Brasil ao longo da história 
da publicidade no país? Que sentidos e significados o discurso 
publicitário teria criado acerca da identidade masculina para o 
que significa "ser homem no Brasil"?
Palavras-chave: Publicidade. Identidade. Representações 
Masculinas. Masculinidade. Consumo.
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MASCULINIDADE, PUBLICIDADE & 
DISCURSO: OS MEIOS DE LOCOMOÇÃO 
COMO EXTENSÕES DO HOMEM
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 Todo discurso (narrativa?) precisa de um meio 
para existir. Os estudos sobre gênero das últimas 
décadas, especialmente de Comunicação, mas 
também de áreas correlatas, são unânimes em 
apresentar os "media", as mídias e os processos 
comunicacionais como fundamentais na criação 
das identidades e performances sociais de gênero.
Em um país onde menos de 10% da população vai a 
exposições de arte e espetáculos de dança, apenas 
20% frequenta shows e teatros e menos de 30% vai 
ao cinema e lê livros (FECOMÉRCIO, 2015), poderia 
o discurso publicitário, por sua capacidade de 
penetração e impactação no território brasileiro, ter  
papel hegemônico na formação da identidade 
masculina nacional?
 Anúncios publicitários não apenas refletem ou 
representam modelos socialmente aprovados.. 
Também contribuem para a incorporação de valores 
e tendências sociais através de seus discursos, para 
a produção ou o deslizamento de sentidos, para a 
polifonia ou o silenciamento e para a construção de 

formações imaginárias. A publicidade recolhe 
significados que já se encontram dispostos na 
ordem da cultura, ordenando a partir daí uma 
configuração de sentido nova, mas não tão nova 
que não possa ser compreendida ou apreciada por 
grande parte da audiência. Assim, considera-se a 
publicidade um objeto relevante de pesquisa, pois 
permite acessar, através dela, o repertório simbólico 
dos sujeitos sociais contemporâneos.
 Assim, parafraseando McLuhan (2007), 
dialogando com a institucionalização do discurso 
sobre a(s) masculinidade(s) e, por fim, com as 
teorias psicanalíticas que abordam objetos fálicos 
como "extensões" inconscientes do corpo 
masculino, esta pesquisa investiga a construção do 
discurso publicitário sobre a(s) masculinidade(s) 
brasileira(s) e a subsequente produção de sentidos 
atribuída ao gênero masculino pela publicidade no 
país. Em outras palavras: o que diz a publicidade 
sobre o que é ser homem no Brasil?

42.



seminário de dissertação 2020

REFERÊNCIAS

43.

CARRASCOZA, J. A. Tramas publicitárias: narrativas ilustradas de 
momentos marcantes da publicidade. 1a. ed. São Paulo: Ática, 2009.
 
MCLUHAN, M. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. 
São Paulo: Cultrix, 2007.

NOLASCO, S. A desconstrução do masculino. Rio de Janeiro: Rocco, 
1995.

ROCHA, E. P. G. Magia e Capitalismo: um estudo antropológico da 
publicidade. 4a. ed. São Paulo: Brasiliense, 2010.

TOSCANI, O. A Publicidade é um cadáver que me sorri. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1996.

XAVIER, M. D. da S. Se meu carro falasse… Ele teria muito a dizer! 
Niterói: UFF, 2009.

REFERÊNCIAS



COMUNICAÇÃO E
POLÍTICA



seminário de dissertação 2020

AURÉLIO MUNHOZ
PROF. DR. ARY AZEVEDO JUNIOR, ORIENTADOR 

Este projeto se propõe a mensurar e analisar o grau de interesse 
dos moradores de Curitiba pelas informações disponíveis no 
campo do website da prefeitura da capital destinado a garantir o 
cumprimento das Leis de Transparência e de Acesso à 
Informação na gestão do atual prefeito, Rafael Greca de Macedo 
(2017-2020), a partir de dois conceitos fundamentais: 
accountability e democracia digital. 
Palavras-chave: Accountability. Transparência. Democracia 
digital. Advocacy. Imagem pública. 
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 Este projeto de pesquisa estuda a percepção dos 
moradores de Curitiba a respeito das informações 
disponíveis no campo do website da prefeitura da 
capital destinado a garantir o cumprimento das Leis 
de Transparência e de Acesso à Informação na 
gestão do atual prefeito, Rafael Greca de Macedo 
(2017-2020). Ele parte da premissa de que há 
dissonância entre a disposição dos órgãos de 
controle (Ministério Público e Tribunal de Contas) 
de aplicar a Lei de Transparência e o interesse de 
grande parte da população por esse tipo de 
informação. 
 Nesse cenário, o projeto é cientificamente 
relevante porque possibilita compreender as razões 
pelas quais isso acontece e, ainda, porque auxilia no 
processo de ampliação da transparência pública 
por parte dos governos municipais, a partir do case 
da Prefeitura de Curitiba. Inicialmente, o projeto 
adotou uma pesquisa quantitativa, para mensurar o 
número de acessos de usuários ao website. Depois, 
realizou uma pesquisa qualitativa para 

compreender o grau de interesse pelo campo do 
portal destinado à transparência e as motivações 
dos usuários para acessá-lo ou não. 
 Os macro-operadores teóricos principais foram 
dois. Na área de Transparência Pública, Afonso 
Albuquerque (2018), que discute o conceito de 
accountability (os mecanismos de controle e 
fiscalização na área pública). Segundo o autor, os 
operadores do Direito dos órgãos de controle (em 
especial o Ministério Público, que tem adotado 
postura rigorosa em relação às prefeituras na 
aplicação das Leis de Transparência e de Acesso à 
Informação) assumem protagonismo no setor 
público e, desse modo, impõem sua agenda 
técnico-jurídica em detrimento de uma participação 
efetivamente popular. 
 No outro macro-operador teórico, a Democracia 
Digital, utilizamos a abordagem de Wilson Gomes 
(2005), que defende a utilização das ferramentas 
virtuais como instrumentos para a integração e a 
interferência dos cidadãos nas políticas públicas. As 
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conclusões do trabalho foram duas. Primeiramente, 
a imposição da agenda normativa do Ministério 
Público Estadual aparato legal estabelecido nas Leis 
de Transparência e de Acesso à Informação ocorre 
de maneira verticalizada, sem a participação 
popular no processo de discussão do conteúdo. Em 
segundo lugar, as características intrínsecas das 
informações veiculadas no campo do portal da 
Prefeitura de Curitiba destinado à transparência não 
são de grande interesse dos moradores de Curitiba, 
que preferem acessar os espaços destinados aos 
serviços.
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disponíveis no campo do website da prefeitura da 
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conclusões do trabalho foram duas. Primeiramente, 
a imposição da agenda normativa do Ministério 
Público Estadual aparato legal estabelecido nas Leis 
de Transparência e de Acesso à Informação ocorre 
de maneira verticalizada, sem a participação 
popular no processo de discussão do conteúdo. Em 
segundo lugar, as características intrínsecas das 
informações veiculadas no campo do portal da 
Prefeitura de Curitiba destinado à transparência não 
são de grande interesse dos moradores de Curitiba, 
que preferem acessar os espaços destinados aos 
serviços.
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CAMILLA DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
PROF. DRA. CARLA RIZZOTTO, ORIENTADORA

A dissertação busca compreender o que mulheres vulneráveis 
afetadas pela criminalização do aborto pensam e como 
constroem suas argumentações durante conversações políticas 
sobre a ADPF 442, discutida no Supremo Tribunal Federal, a 
partir da reunião de três grupos focais. O corpus é analisado sob 
o viés teórico-metodológico da Análise de Conteúdo, a partir de 
um protocolo metodológico baseado na teoria da deliberação.
Palavras-chave: Deliberação. Aborto. Conversações. ADPF 442. 
Mulheres.
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 Em 2018, a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 442 colocou o tema 
do aborto novamente em pauta no Brasil, sendo 
discutida atualmente no Supremo Tribunal Federal. 
Argumentos favoráveis e contrários à 
descriminalização da interrupção voluntária da 
gravidez até a 12ª semana de gestação ascenderam 
ao debate público desta arena jurídica por meio de 
amici curiae, responsáveis por oferecer aos juízes 
subsídios para a tomada de decisão. A possível 
mudança na legislação tem impacto direto para um 
grupo de mulheres considerado mais vulnerável 
pela exposição a abortos clandestinos (DINIZ, 2017), 
constantemente mencionado nas disputas 
argumentativas, embora esteja em grande parte 
excluído da discussão política institucional. 
 A dissertação busca compreender o que pensam 
e como pensam mulheres negras, solteiras, de baixa 
renda e baixa escolaridade, durante conversações 
políticas sobre o aborto no Brasil, reunindo três 
grupos focais, com sete participantes cada. O 

corpus retirado dessas interações – medidas por um 
roteiro de moderação que coloca em evidência 
argumentos utilizados em uma audiência pública 
realizada no STF nos dias 3 e 6 de agosto de 2018 – 
é observado sob o viés teórico-metodológico da 
Análise de Conteúdo, a partir de um protocolo 
metodológico desenvolvido com base na teoria da 
deliberação (RIZZOTTO, 2018) e de sua perspectiva 
ampliada (MANSBRIDGE, 2009), que considera as 
conversações triviais importantes para a formação 
de opinião política, não apenas os espaços 
tradicionais de troca pública de razões. 
 A pesquisa parte do pressuposto de que o 
debate levado por amici curiae em audiência 
pública ajuda a qualificar a discussão da sociedade. 
Ao mesmo tempo, aponta lentes para processos 
mais restritos de diálogo, buscando investigar 
aspectos deliberativos em interações menos 
formais, com a seguinte pergunta de pesquisa: sob 
quais aspectos comunicacionais as mulheres mais 
afetadas pela criminalização do aborto constroem 
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suas falas e opiniões sobre o tema em conversações 
políticas? Tendo mapeado os argumentos 
favoráveis e contrários mais recorrentes da 
audiência, espera-se observar como circulam e 
impactam as conversações dessas mulheres, assim 
como contribuir para discussões sobre o processo 
de politização de opiniões privadas quando 
expostas a percepções divergentes, especialmente 
com foco no valor das histórias de vida.  
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amici curiae, responsáveis por oferecer aos juízes 
subsídios para a tomada de decisão. A possível 
mudança na legislação tem impacto direto para um 
grupo de mulheres considerado mais vulnerável 
pela exposição a abortos clandestinos (DINIZ, 2017), 
constantemente mencionado nas disputas 
argumentativas, embora esteja em grande parte 
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FERNANDO ANTONIO EGERT
PROF. DRA. KELLY PRUDENCIO, ORIENTADORA

A pesquisa visa analisar o enquadramento multimodal de notícias 
publicadas nos sites dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de 
S. Paulo e O Globo abordando a crise na educação. Esta 
dissertação pretende verificar nas notícias a presença de 
publicações que possam ser indicadas como uma publicação 
com falseamento de notícia, assim analisando o fenômeno das 
fake news como um processo, não somente como um produto. 
Será analisado um corpus de notícias publicadas durante o 
período de abril e dezembro de 2019.
Palavras-chave: Educação. Enquadramento noticioso. Fake 
news. Twitter. Enquadramento multimodal.
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 A presente pesquisa tem o objetivo de analisar o 
enquadramento multimodal de notícias publicadas 
nos sites dos jornais O Estado de São Paulo, Folha 
de S. Paulo e O Globo durante a cobertura da crise 
na educação brasileira, que teve início em abril de 
2019, tomando como cenário a crise na educação, o 
programa Future-se e a fusão Capes e CNPq. 
 Partindo desses momentos de crise na educação 
brasileira, o trabalho analisará o enquadramento 
multimodal de notícias referentes a esses períodos 
nos sites dos jornais Estadão, Folha de S. Paulo e O 
Globo.
 Com justificada escolha por se tratar de um 
acontecimento público (FRANÇA, 2012), esta 
dissertação pretende verificar nas notícias dos 
jornais citados a presença de publicações que 
possam ser indicadas como uma publicação com 
falseamento de notícia ou não, desta forma 
analisando o fenômeno das fake news (“notícias 
falsas”, em tradução literal) como um processo, e 
não somente como um produto. 

 Apesar de as fake news não serem uma novidade, 
elas recentemente ganharam notoriedade por conta 
da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 
2016 e das eleições presidenciais de 2018 no Brasil. 
Trump utilizou-se do termo para criticar adversário 
mais 56 vezes (IANDOLI, 2017).
 Hoje, as fake news são objetos de pesquisas pelo 
mundo inteiro e ainda não se chegou a um 
consenso a respeito do seu significado legítimo. 
Apesar disso, o dicionário Oxford elegeu 
“pós-verdade” como a palavra do ano de 2016, 
ocupando uma posição de destaque no debate 
público, definindo essa expressão como 
“circunstâncias em que fatos objetivos são menos 
influentes na formação da opinião pública do que 
emoções e crenças pessoais" (OXFORD 
LANGUAGES, 2016), dessa forma possibilitando 
reconhecer as fake news como uma expressão da 
pós-verdade. As notícias falsas também são 
investigadas sob outra nomenclatura, como por 
exemplo a “desinformação”.
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 A presente pesquisa tem o objetivo de analisar o 
enquadramento multimodal de notícias publicadas 
nos sites dos jornais O Estado de São Paulo, Folha 
de S. Paulo e O Globo durante a cobertura da crise 
na educação brasileira, que teve início em abril de 
2019, tomando como cenário a crise na educação, o 
programa Future-se e a fusão Capes e CNPq. 
 Partindo desses momentos de crise na educação 
brasileira, o trabalho analisará o enquadramento 
multimodal de notícias referentes a esses períodos 
nos sites dos jornais Estadão, Folha de S. Paulo e O 
Globo.
 Com justificada escolha por se tratar de um 
acontecimento público (FRANÇA, 2012), esta 
dissertação pretende verificar nas notícias dos 
jornais citados a presença de publicações que 
possam ser indicadas como uma publicação com 
falseamento de notícia ou não, desta forma 
analisando o fenômeno das fake news (“notícias 
falsas”, em tradução literal) como um processo, e 
não somente como um produto. 

 Apesar de as fake news não serem uma novidade, 
elas recentemente ganharam notoriedade por conta 
da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 
2016 e das eleições presidenciais de 2018 no Brasil. 
Trump utilizou-se do termo para criticar adversário 
mais 56 vezes (IANDOLI, 2017).
 Hoje, as fake news são objetos de pesquisas pelo 
mundo inteiro e ainda não se chegou a um 
consenso a respeito do seu significado legítimo. 
Apesar disso, o dicionário Oxford elegeu 
“pós-verdade” como a palavra do ano de 2016, 
ocupando uma posição de destaque no debate 
público, definindo essa expressão como 
“circunstâncias em que fatos objetivos são menos 
influentes na formação da opinião pública do que 
emoções e crenças pessoais" (OXFORD 
LANGUAGES, 2016), dessa forma possibilitando 
reconhecer as fake news como uma expressão da 
pós-verdade. As notícias falsas também são 
investigadas sob outra nomenclatura, como por 
exemplo a “desinformação”.
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,

Mesmo sendo maioria da população e do eleitorado brasileiro, as 
mulheres são minoria nos cargos eletivos, tanto no Executivo 
quanto no Legislativo. As mulheres ocupam apenas 21% das 38 
cadeiras na Câmara Municipal de Curitiba. O estudo faz uma 
análise da Imagem Pública e compara as campanhas eleitorais 
(2016 e 2020) de quatro vereadoras da cidade, eleitas pela 
primeira vez em 2016 e candidatas à reeleição em 2020.
Palavras-chave: Comunicação política. Vereadoras de Curitiba. 
Imagem pública. Campanhas eleitorais para mulheres. Mulheres 
na política.
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A IMAGEM PÚBLICA DAS VEREADORAS DE 
CURITIBA: UMA ANÁLISE DAS CAMPANHAS 
ELEITORAIS DE 2016 E 2020
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 A pesquisa apresenta um estudo sobre a 
constituição da Imagem Pública das quatro 
vereadoras de Curitiba, eleitas pela primeira vez em 
2016, para a legislatura de 2017 a 2020 da Câmara 
Municipal de Curitiba. As quatro vereadoras em 
primeiro mandato se somam a outras quatro que já 
tinham mandatos e foram reeleitas nas Eleições 
Municipais de 2016, formando assim a maior 
bancada feminina da história da Câmara Municipal 
de Curitiba, com oito parlamentares, o que 
representa 21% das cadeiras do legislativo 
municipal. 
 A fundamentação teórica tem como base as 
teorias ligadas à dominação simbólica de gênero, à 
inserção das mulheres na política, campanhas 
eleitorais para mulheres, diferenciais das 
campanhas municipais, posicionamento e Imagem 
Pública de atores políticos, tais como Bourdieu 
(2012), Miguel (2001, 2010), Biroli (2012, 2018), 
Panke (2016), Weber (2004), Gomes (2004), entre 
outros. 

 O estudo empírico se desenvolveu a partir de 
uma pesquisa exploratória, com base na Análise de 
Conteúdo. Os conteúdos analisados são materiais 
audiovisuais e imagens postadas pelas vereadoras 
durante as campanhas eleitorais de 2016 e 2020 em 
suas redes sociais digitais (Facebook, Youtube e 
Twitter). O objetivo é verificar de que forma se dá a 
projeção da Imagem Pública das vereadoras, no 
discurso eleitoral das então candidatadas, na 
primeira campanha e na tentativa de reeleição, além 
de traçar um comparativo entre as campanhas 
(2016 e 2020), a fim de identificar diferenças e 
semelhanças. 
 Para isso, optou-se por comparar as campanhas 
eleitorais apenas das vereadoras que estão em 
primeiro mandato, para que fosse possível verificar 
as diferenças e semelhanças nas campanhas 
eleitorais antes de exercerem o mandato e após, já 
concorrendo à reeleição. Para traçar um perfil das 
vereadoras, conhecer suas trajetórias políticas e 
levantar as estruturas de campanha e de 
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comunicação, além das dificuldades enfrentadas 
por elas na política partidária, realizou-se uma 
entrevista em profundidade com as quatro 
parlamentares, com um questionário 
semiestruturado. Por fim, o estudo faz uma 
classificação das vereadoras fundamentada em 
Panke (2016), que criou tipologias para as mulheres 
na política, entre guerreiras, maternais e 
profissionais.



 A pesquisa apresenta um estudo sobre a 
constituição da Imagem Pública das quatro 
vereadoras de Curitiba, eleitas pela primeira vez em 
2016, para a legislatura de 2017 a 2020 da Câmara 
Municipal de Curitiba. As quatro vereadoras em 
primeiro mandato se somam a outras quatro que já 
tinham mandatos e foram reeleitas nas Eleições 
Municipais de 2016, formando assim a maior 
bancada feminina da história da Câmara Municipal 
de Curitiba, com oito parlamentares, o que 
representa 21% das cadeiras do legislativo 
municipal. 
 A fundamentação teórica tem como base as 
teorias ligadas à dominação simbólica de gênero, à 
inserção das mulheres na política, campanhas 
eleitorais para mulheres, diferenciais das 
campanhas municipais, posicionamento e Imagem 
Pública de atores políticos, tais como Bourdieu 
(2012), Miguel (2001, 2010), Biroli (2012, 2018), 
Panke (2016), Weber (2004), Gomes (2004), entre 
outros. 

 O estudo empírico se desenvolveu a partir de 
uma pesquisa exploratória, com base na Análise de 
Conteúdo. Os conteúdos analisados são materiais 
audiovisuais e imagens postadas pelas vereadoras 
durante as campanhas eleitorais de 2016 e 2020 em 
suas redes sociais digitais (Facebook, Youtube e 
Twitter). O objetivo é verificar de que forma se dá a 
projeção da Imagem Pública das vereadoras, no 
discurso eleitoral das então candidatadas, na 
primeira campanha e na tentativa de reeleição, além 
de traçar um comparativo entre as campanhas 
(2016 e 2020), a fim de identificar diferenças e 
semelhanças. 
 Para isso, optou-se por comparar as campanhas 
eleitorais apenas das vereadoras que estão em 
primeiro mandato, para que fosse possível verificar 
as diferenças e semelhanças nas campanhas 
eleitorais antes de exercerem o mandato e após, já 
concorrendo à reeleição. Para traçar um perfil das 
vereadoras, conhecer suas trajetórias políticas e 
levantar as estruturas de campanha e de 
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comunicação, além das dificuldades enfrentadas 
por elas na política partidária, realizou-se uma 
entrevista em profundidade com as quatro 
parlamentares, com um questionário 
semiestruturado. Por fim, o estudo faz uma 
classificação das vereadoras fundamentada em 
Panke (2016), que criou tipologias para as mulheres 
na política, entre guerreiras, maternais e 
profissionais.
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Esta pesquisa analisa pontos de tensão entre as conversas de 
usuários brasileiros e argentinos no espaço destinado a 
comentários de posts eleitorais no Facebook. As fanpages 
escolhidas para mediar essa investigação foram as dos jornais 
Estado de São Paulo (Estadão) e Diário Clarín. O corpus consiste 
especificamente em matérias referentes à cobertura eleitoral de 
2018 no Brasil e 2019 na Argentina, para entender  a partir de 
quais características comuns os comentadores discutiam política 
nessa rede social.

Palavras-chave: Facebook. Conversação. Eleições. Redes sociais 
online. Estudo comparativo.
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A POLITIZAÇÃO DO FACEBOOK: UMA ANÁLISE DAS 
INTERAÇÕES E CONFLITOS ENTRE OS 
CONVERSADORES NAS FANPAGES DOS JORNAIS 
ESTADÃO E CLARÍN SOBRE O TEMA ELEITORAL
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 As redes sociais online e a internet alteraram as 
formas de interação entre as pessoas, 
desencadeando efeitos diversos que refletem na 
política e em outras instâncias sociais. De um modo  
geral, observa-se o impacto do digital na forma de 
fazer política na atualidade, manifestando 
características distintas daquelas observadas no 
período anterior à era da conexão móvel, o que 
suscita um arcabouço teórico e empírico próprio (e 
em construção) na comunicação. 
 Inicialmente, na área de comunicação e política, a 
internet foi pensada de maneira idealizada, como 
um espaço oportuno para a participação e 
deliberação de questões comuns entre os cidadãos. 
Atualmente, porém, são numerosos os trabalhos 
acadêmicos que comprovam uma experiência 
prática um tanto diferente (BRUGNAGO, CHAIA, 
2015; ALDÉ, ESCOBAR, CHAGAS, 2017; BARROS, 
CARREIRO, 2015; ORTELLADO, 2017; SANTOS, 
2014).  A tarefa desta pesquisa, trabalhando a 
análise em função da teoria, é também a de fazer 

uma reflexão sobre as maneiras pelas quais os 
eleitores e as conversas políticas mudam em reação 
à presença do Facebook.
 Assim, o objetivo  deste trabalho é analisar as 
conversações políticas no Facebook a partir de 
nichos temáticos formados pelos comentadores 
das matérias eleitorais dos jornais, verificando que 
características aproximam ou distanciam os 
brasileiros dos argentinos no estabelecimento de 
conflito entre visões divergentes. Isso levando em 
conta as diferenças contextuais entre os dois ciclos 
eleitorais em questão que, apesar de semelhantes, 
também têm diferença em alguns aspectos 
históricos e de cultura política.
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 As redes sociais online e a internet alteraram as 
formas de interação entre as pessoas, 
desencadeando efeitos diversos que refletem na 
política e em outras instâncias sociais. De um modo  
geral, observa-se o impacto do digital na forma de 
fazer política na atualidade, manifestando 
características distintas daquelas observadas no 
período anterior à era da conexão móvel, o que 
suscita um arcabouço teórico e empírico próprio (e 
em construção) na comunicação. 
 Inicialmente, na área de comunicação e política, a 
internet foi pensada de maneira idealizada, como 
um espaço oportuno para a participação e 
deliberação de questões comuns entre os cidadãos. 
Atualmente, porém, são numerosos os trabalhos 
acadêmicos que comprovam uma experiência 
prática um tanto diferente (BRUGNAGO, CHAIA, 
2015; ALDÉ, ESCOBAR, CHAGAS, 2017; BARROS, 
CARREIRO, 2015; ORTELLADO, 2017; SANTOS, 
2014).  A tarefa desta pesquisa, trabalhando a 
análise em função da teoria, é também a de fazer 

uma reflexão sobre as maneiras pelas quais os 
eleitores e as conversas políticas mudam em reação 
à presença do Facebook.
 Assim, o objetivo  deste trabalho é analisar as 
conversações políticas no Facebook a partir de 
nichos temáticos formados pelos comentadores 
das matérias eleitorais dos jornais, verificando que 
características aproximam ou distanciam os 
brasileiros dos argentinos no estabelecimento de 
conflito entre visões divergentes. Isso levando em 
conta as diferenças contextuais entre os dois ciclos 
eleitorais em questão que, apesar de semelhantes, 
também têm diferença em alguns aspectos 
históricos e de cultura política.
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Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade de 
ferramentas de transparência em websites de 21 municípios da 
Região Sul. A fundamentação teórica propõe reflexões sobre 
transparência pública, com ênfase na transparência digital. A 
metodologia de análise dos sites envolve observação sistemática 
com navegação orientada, com critérios divididos em duas 
dimensões: aspectos da legislação e boas práticas. O percurso 
metodológico compreende regressão multivariada, tendo como 
variáveis os dados de população e PIB per capita.

Palavras-chave: Democracia Digital. Transparência. Websites. 
Prefeituras. Municípios.
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TRANSPARÊNCIA NA CASA DO CIDADÃO: 
UMA AVALIAÇÃO DE WEBSITES DE 
PREFEITURAS DA REGIÃO SUL

Fonte: ViaGov.com.br
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 O interesse pela transparência, conforme 
apontam Tejedo-Romero e Araujo (2018), aumentou 
em todo o mundo desde a década de 1990, quando 
várias organizações internacionais recomendaram 
que os governos adotassem práticas responsáveis e 
fornecessem informações sobre suas atividades. No 
Brasil, o crescimento do interesse pela temática por 
jornalistas, atores políticos e acadêmicos ocorre 
principalmente em virtude dos avanços da 
legislação, com a Lei Complementar nº 131/2009, 
mais conhecida como Lei da Transparência, e com a 
Lei Federal n° 12.527/2011, chamada de Lei de 
Acesso à Informação (ALMADA; CARREIRO, 2013). 
 Porém, as pesquisas de e-Transparência 
costumam privilegiar sites do governo federal 
(ALMADA, 2017; PRADO; RIBEIRO; DINIZ, 2012) ou 
de governos estaduais (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 
2014; SANTANA et al., 2009; PINHO, 2008). E, ainda 
que tenham sido realizadas no país pesquisas 
empíricas de transparência digital abordando a  
questão municipal (AMORIM, 2012; CRUZ et al., 

2012; COELHO et al., 2018), acredita-se que há 
possibilidades de novas contribuições para a área 
de estudo, já que grande parte dos trabalhos que 
buscam avaliar a transparência nas instituições 
governamentais é realizada por pesquisadores das 
áreas de Administração ou Ciências Contábeis 
(ALMADA, 2017). 
 Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo é 
avaliar a qualidade de ferramentas de transparência 
pública em websites de diferentes municípios da 
Região Sul. Para isso, foram estabelecidos como 
objetivos específicos: verificar como sites de 
prefeituras da Região Sul fornecem informações e 
canais de comunicação que favorecem a 
transparência pública; examinar proximidades e/ou 
diferenças entre o nível de transparência dos sites 
entre os três estados da Região; e averiguar se – e 
em que medida – aspectos econômicos e 
sociodemográficos dos municípios podem estar 
relacionados aos níveis de transparência dos 
websites.   
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  Os 21 sites do corpus foram selecionados por 
meio das Regiões Geográficas Intermediárias (IBGE, 
2017). O percurso metodológico tem a navegação 
orientada como principal fonte de coleta de dados. 
Como complementação à identificação dos 
conceitos gerais de transparência, a investigação 
busca verificar fatores que podem influenciar numa 
maior ou menor qualidade dos websites no que diz 
respeito à transparência. Para isso, será utilizada 
análise de regressão multivariada tendo como 
variáveis os dados de população e PIB per capita. 
 Espera-se que, em vista dos avanços nas leis 
brasileiras, do papel dos órgãos de controle e de 
estudos anteriores, os municípios pesquisados 
cumpram mais quesitos previstos na legislação e 
menos aspectos de análise de boas práticas. Já em 
relação às questões econômicas e 
sociodemográficas, há a expectativa de que 
cidades com maior PIB per capita e maior 
população apresentem maior qualidade no que diz 
respeito à transparência online.



 O interesse pela transparência, conforme 
apontam Tejedo-Romero e Araujo (2018), aumentou 
em todo o mundo desde a década de 1990, quando 
várias organizações internacionais recomendaram 
que os governos adotassem práticas responsáveis e 
fornecessem informações sobre suas atividades. No 
Brasil, o crescimento do interesse pela temática por 
jornalistas, atores políticos e acadêmicos ocorre 
principalmente em virtude dos avanços da 
legislação, com a Lei Complementar nº 131/2009, 
mais conhecida como Lei da Transparência, e com a 
Lei Federal n° 12.527/2011, chamada de Lei de 
Acesso à Informação (ALMADA; CARREIRO, 2013). 
 Porém, as pesquisas de e-Transparência 
costumam privilegiar sites do governo federal 
(ALMADA, 2017; PRADO; RIBEIRO; DINIZ, 2012) ou 
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2014; SANTANA et al., 2009; PINHO, 2008). E, ainda 
que tenham sido realizadas no país pesquisas 
empíricas de transparência digital abordando a  
questão municipal (AMORIM, 2012; CRUZ et al., 

2012; COELHO et al., 2018), acredita-se que há 
possibilidades de novas contribuições para a área 
de estudo, já que grande parte dos trabalhos que 
buscam avaliar a transparência nas instituições 
governamentais é realizada por pesquisadores das 
áreas de Administração ou Ciências Contábeis 
(ALMADA, 2017). 
 Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo é 
avaliar a qualidade de ferramentas de transparência 
pública em websites de diferentes municípios da 
Região Sul. Para isso, foram estabelecidos como 
objetivos específicos: verificar como sites de 
prefeituras da Região Sul fornecem informações e 
canais de comunicação que favorecem a 
transparência pública; examinar proximidades e/ou 
diferenças entre o nível de transparência dos sites 
entre os três estados da Região; e averiguar se – e 
em que medida – aspectos econômicos e 
sociodemográficos dos municípios podem estar 
relacionados aos níveis de transparência dos 
websites.   
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busca verificar fatores que podem influenciar numa 
maior ou menor qualidade dos websites no que diz 
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PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA
PROF. DRA. MICHELE MASSUCHIN, ORIENTADORA

O estudo visa analisar como as Câmaras do Paraná têm 
integrado suas práticas de accountability, proximidade e 
transparência às dinâmicas do Facebook. Busca-se explorar 
como os municípios têm se apresentado nas redes digitais para 
ampliar o acesso popular às deliberações políticas. Busca-se 
explorar como as casas legislativas têm se apresentado nas 
redes, seja para ampliar o acesso popular, servindo como 
ferramenta de prestação de contas ou estabelecendo 
aproximação entre representantes e representados.

Palavras-chave: Parlamento municipal. Facebook. 
Accountability. Proximidade. Transparência.
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A ATUAÇÃO DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 
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 As redes sociais digitais podem ser relevantes a 
partir dos ganhos democráticos que os aparatos 
tecnológicos podem oferecer, além de auxiliar na 
visibilidade e na construção da imagem política 
(MAINIERI; RIBEIRO, 2011). Permitem, ainda, o 
estreitamento de laços entre representantes e 
representados e apostam em ferramentas que 
permitem aos governantes e instituições deixarem 
de se apresentar apenas como representativos para 
serem mais transparentes e accountable (GOMES, 
2005; MITOZO, 2013). Isso acontece especialmente 
no Poder Executivo, mas o Legislativo também é 
essencial para o sistema democrático, de modo que 
busca acompanhar o desenvolvimento das 
tecnologias da mesma forma. 
 Além de legislar e fiscalizar, o parlamento tem 
entre suas atribuições representar. Assim, a internet 
torna-se ainda mais crucial, pois para que o debate 
aconteça nos variados segmentos sociais, sendo o 
parlamento um dos caminhos entre os cidadãos e a 
política, a tecnologia permite uma participação 

ampliada da sociedade na tomada de decisões. 
 Dessa forma, esta pesquisa busca entender como 
os parlamentos municipais do Paraná têm integrado 
suas práticas de accountability, proximidade e 
transparência às novas dinâmicas estabelecidas no 
meio online. Entre os objetivos, espera-se: 
evidenciar como essa “tríade” conceitual está 
presente na forma como as câmaras usam o 
Facebook; identificar a maneira em que ocorre o 
engajamento nos conteúdos publicados; 
compreender a perspectiva das assessorias sobre 
as lógicas que integram o processo de produção 
dos conteúdos; e verificar de que forma os dados 
referentes à intensidade e forma de uso das redes 
digitais está atrelado a questões socioeconômicas 
dos municípios. 
 Para isso, a proposta empírica da pesquisa tem 
cunho quantitativo e qualitativo, com técnicas 
mistas e composta por três etapas: o mapeamento 
das Câmaras Municipais e sua inserção no 
Facebook, a análise do conteúdo disponibilizado na 
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plataforma e a compreensão da percepção das 
assessorias legislativas por meio de entrevistas 
semiestruturadas. 
 O recorte temporal considerou os meses de 
outubro e novembro de 2020 e resultou, a partir da 
primeira etapa, num corpus de 3.951 postagens 
realizadas por 134 câmaras. As publicações serão 
analisadas a partir de variáveis e categorias 
definidas a partir de um Livro de Códigos criado 
para a pesquisa. Darão sustentação macro à 
dissertação estudos sobre Legislativos Digitais 
(LESTON-BANDEIRA, 2012; 2014; 2016), 
Comunicação Pública (GOMES, 2004; BRANDÃO, 
2012) e accountability, transparência e proximidade 
(FILGUEIRAS, 2011; RAUPP, 2016). Como resultado, 
espera-se contribuir com os processos internos das 
instituições, além de instigar maiores reflexões e 
pesquisas voltadas ao Legislativo e aos municípios.
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PEDRO DE SOUZA LIMA BRODBECK
PORF. DRA. KELLY PRUDENCIO, ORIENTADORA

Nos últimos anos, o Movimento Brasil Livre se estabeleceu como 
um dos principais representantes da nova direita do país, 
impulsionado, sobretudo, pelo sucesso das suas postagens nos 
sites de redes sociais e por sua capacidade de convocar 
manifestações de rua para defender suas pautas de interesse. 
Para investigar como se dá a mobilização política do movimento, 
o trabalho propõe uma análise argumentativa dos vídeos do MBL 
que tratam sobre a prisão após decisão em 2ª instância e a 
reforma da previdência.

Palavras-chave: Liberalismo. Movimento Brasil Livre. Ação 
conectiva. Youtube. Análise Argumentativa. 
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POPULISMO CONECTIVO: A ARGUMENTAÇÃO DO 
MBL NOS VÍDEOS SOBRE PRISÃO APÓS DECISÃO 
EM 2ª INSTÂNCIA E REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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 A ascensão dos movimentos políticos de direita e 
a mobilização política por meio de sites de redes 
sociais são fenômenos que, além de interligados 
entre si, têm se mostrado determinantes para os 
rumos do país e do mundo. Lideranças e 
importantes figuras políticas emergiram se 
beneficiando da afinidade que esses sites têm com 
discursos e argumentos populistas (NAGLE, 2017; 
GERBAUDO, 2018).
 Esse processo de mobilização por meio de 
mensagens simples ampliadas e projetadas a partir 
de uma perspectiva pessoal com potencial de 
mobilização via redes sociais remonta ao que 
Bennett e Segerberg (2012) definem como ação 
conectiva, que caracteriza a transformação do 
ativismo digital.
 Por meio de mensagens de fácil entendimento e 
com alto potencial de compartilhamento, baseadas 
em quadros de ação pessoal, movimentos de 
lideranças difusas se organizam pelas redes sociais 
prescindindo de instituições tradicionais como 

sindicatos, partidos e organizações 
não-governamentais, por exemplo. 
 No Brasil, um importante ator desse contexto é o 
Movimento Brasil Livre (MBL), que ganhou 
relevância ao liderar convocações às ruas e produzir 
conteúdo para os sites de redes sociais que 
impulsionaram mobilizações políticas. De acordo 
com Santos Júnior (2019, p.19), ao lado de Jair 
Bolsonaro, o movimento é “o maior case de sucesso 
da instrumentalização da internet para captar 
corações e mentes, liderar protestos imensos e 
converter curtidas em votos”.
 Levando em conta essa estratégia de 
comunicação e mobilização política, o trabalho tem 
como objetivo identificar e caracterizar a 
argumentação populista do MBL nas redes sociais. 
Para isso, a pesquisa realizará uma análise 
argumentativa dos vídeos do movimento no 
Youtube que tratam da prisão após decisão em 
segunda instância e a reforma da previdência.
 Por meio desse tipo de análise, é possível 
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transformar aspectos de diferentes textos em 
unidades de análise, considerando as partes dos 
argumentos usados, como dados, preposições, 
garantias, apoios e refutações a partir do modelo de 
Toulmin (LIAKOPOULOS, 2015). 
 Em relação ao populismo, serão consideradas as 
seguintes características da argumentação 
populista, segundo a classificação de Engesser, 
Ernst e Esser (2017): ênfase na soberania do povo, 
ataque às elites, advocacia dos interesses do povo, 
patriotismo e eliminação do outro.
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SILVIA MARIA DA SILVA CUNHA
PROF. DRA. LUCIANA PANKE, ORIENTADORA 

Este estudo busca identificar e analisar as estratégias 
discursivas-argumentativas utilizadas pelas candidatas à 
vice-presidência do Brasil nos debates eleitorais de 2018, quando 
cinco mulheres disputaram o cargo, um recorde até então. A 
pesquisa tem como marco teórico estudos que versam sobre 
gênero, discurso político e campanhas eleitorais. A fase analítica 
se orienta a partir da Análise do Discurso Francesa.
Palavras-chave: Comunicação política. Mulheres na política. 
Vice-presidência. Eleições 2018. Debates.
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 As mulheres são responsáveis por 
aproximadamente 52% dos votos, segundo dados 
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Apesar desse relativo equilíbrio na composição dos 
agentes políticos, o gênero feminino ainda é 
sub-representado nas instâncias de poder. Contudo, 
o cenário eleitoral do pleito de 2018 se destaca pelo 
número recorde de postulantes aos cargos de vice, 
quando cinco candidatas concorreram ao 
executivo: Ana Amélia Lemos (PP), vice de Geraldo 
Alckmin (PSDB); Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro 
Gomes (PDT); Sonia Guajajara (PSOL), vice de 
Guilherme Boulos (PSOL); Suelene Balduíno 
(Patriotas), vice de Cabo Daciolo (Patriotas); e 
Manuela D’Ávila (PCdoB), vice de Fernando Haddad 
(PT). 
 Portanto, tendo em vista a relevância desse 
movimento e suas possíveis implicações no 
panorama político, a pesquisa em andamento tem 
como objeto a participação feminina nas 
candidaturas à vice-presidência do Brasil em 2018. 

Mais especificamente, o objetivo é identificar e 
compreender as estratégias 
discursivas-argumentativas utilizadas pelas 
candidatas nos debates eleitorais realizados ao 
longo do período da campanha. Partimos da 
premissa que o discurso confere materialidade ao 
ator político e que o gênero incide na relação entre 
homens e mulheres no campo das disputas 
políticas. 
 Complementam a fundamentação 
teórica-metodológica operadores que versam 
sobre discurso político (PANKE, 2013), 
(CHARAUDEAU, 2015), (MAINGUENEAU, 1993), 
(PERELMAN, 1996), (FOUCAULT, 1996), (FIORIN, 
2004), (BRANDÃO, 1994); imagem pública 
(WEBER, 2004), comunicação política e eleitoral 
(DOMENACH, 1997),  (ALBUQUERQUE, 2004), 
(ALMEIDA, 2004), (GOMES, 2004); além de 
campanhas eleitorais femininas e participação de 
mulheres na política eletiva (PANKE, 2016), (BIROLI, 
2010), (BOUDEAUX, 2015). 
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 A fase empírica compreende a análise de dois 
debates com as candidatas a vice, ambos realizados 
no primeiro turno e interpretados a partir dos 
pressupostos da Análise do Discurso Francesa. A  
etapa de transcrição desse corpus, que 
corresponde a um total de 3h29min de gravação, 
possibilitou, além de inferências qualitativas e 
quantitativas acerca dos discursos, categorizar as 
candidatas de acordo com os três arquétipos 
propostos por Panke (2016) para análise de 
campanhas femininas: o da guerreira, o da maternal 
e o da profissional.
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 Complementam a fundamentação 
teórica-metodológica operadores que versam 
sobre discurso político (PANKE, 2013), 
(CHARAUDEAU, 2015), (MAINGUENEAU, 1993), 
(PERELMAN, 1996), (FOUCAULT, 1996), (FIORIN, 
2004), (BRANDÃO, 1994); imagem pública 
(WEBER, 2004), comunicação política e eleitoral 
(DOMENACH, 1997),  (ALBUQUERQUE, 2004), 
(ALMEIDA, 2004), (GOMES, 2004); além de 
campanhas eleitorais femininas e participação de 
mulheres na política eletiva (PANKE, 2016), (BIROLI, 
2010), (BOUDEAUX, 2015). 
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VITOR ADRIANO LIEBEL
PROF. DRA. CARLA RIZZOTTO, ORIENTADORA 

A pesquisa assume a perspectiva da deliberação ampliada e 
investiga o potencial do arcabouço teórico da retórica como 
fundamentação para a análise de comentários online no 
YouTube, especificamente comentários feitos em vídeos no 
formato de vlog sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) acerca da ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão 26 (ADO 26), que define como inconstitucional a 
omissão do Congresso Nacional pela falta de legislação sobre a 
questão da LGBTfobia no Brasil. 
Palavras-chave: Conversações online. Deliberação. LGBTfobia. 
Retórica. YouTube.
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RETÓRICA E CONVERSAÇÕES ONLINE: 
ANÁLISE DE COMENTÁRIOS SOBRE A 
CRIMINALIZAÇÃO DA LGBTFOBIA NO BRASIL
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 Esta dissertação investiga o potencial do 
arcabouço teórico da retórica em estudos 
metodologicamente pautados pela análise de 
conteúdo e com foco no caráter deliberativo de 
conversas cotidianas. Para isso, ela transita por dois 
campos teóricos: primeiramente, o campo da 
deliberação, no qual a abordagem assumida é a da 
deliberação ampliada, defendida por autoras como 
Mansbridge (2009) e Marques (2011), que permite 
considerar as conversações cotidianas como 
pré-deliberativas por sua contribuição ao processo 
de debate de ideias que fomenta o processo 
deliberativo coletivo e institucionalizado. 
 O outro campo teórico de destaque neste 
trabalho é a retórica, que muitas vezes carrega 
consigo o aposto de “arte da persuasão”. 
Independente do caráter persuasivo ao qual 
costuma ser vinculada, também encontram-se na 
literatura teorias que entendem a retórica como um 
elemento discursivo que atua em qualquer tipo de 
interação comunicacional em que os interlocutores 

debatem (ou deliberam) sobre algo. Essa 
perspectiva está presente em Meyer (2017), que 
define a retórica como “a negociação da distância 
entre indivíduos, o falante (ethos) e o público 
(pathos) acerca de uma determinada questão 
(logos)”. Essa mesma definição é utilizada neste 
trabalho como base para entendermos o debate de 
ideias que ocorre em conversações online, em 
especial no tocante a temas polarizados, nos quais 
é comum encontrar posicionamento extremos.
 Tendo isso em mente, este trabalho busca 
responder à pergunta: “Quais são os benefícios e as 
novas perspectivas viabilizadas pela utilização da 
retórica como fundamentação teórica para a análise 
de conversações cotidianas?”. O principal objetivo 
por trás dela é explorar a relevância da retórica 
enquanto arcabouço teórico-metodológico para o 
campo da Comunicação, em especial para 
pesquisas sobre conversações online, o que será 
operacionalizado por meio da testagem de um livro 
de códigos baseado em conceitos retóricos para 
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analisar conversações online sobre temas 
polêmicos, tendo como plano de fundo a teoria da 
deliberação ampliada. 
 Os objetivos secundários incluem: investigar a 
possibilidade de identificar a intensificação da 
polarização ou conciliação entre debatedores com 
opiniões diversas acerca de um tema polêmico; 
observar o uso ou não da racionalidade como 
embasamento argumentativo central em conversas 
online; explorar a centralidade da figura do vlogger 
em conversações online que ocorrem no YouTube e 
o possível esvaziamento argumentativo decorrente 
disso. Para atingir esses objetivos, é usado como 
objeto o caso da criminalização da LGBTfobia no 
Brasil (BRASIL, 2019; STF, 2019) e sua repercussão 
em comentários postados em vídeos sobre o tema 
no YouTube.
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