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Resumos	
	

INTERAÇÕES	 DIGITAIS	 E	 (IN)SATISFAÇÃO	 LABORAL	 NA	 COMUNICAÇÃO	
INTERNA	DE	TRABALHADORES	DA	BASE	INDUSTRIAL	

Maria	Lúcia	Salgueiro	dos	Santos	
salgueiro.malu@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Cláudia	Irene	Quadros	

	
Resumo:	 As	 mídias	 sociais	 no	 cotidiano	 laboral	 e	 sua	 relação	 com	 a	
(in)satisfação	 no	 trabalho.	 Este	 é	 o	 tema	 deste	 estudo	 de	 caso	 que	 investiga	
interações	digitais	entre	profissionais	da	base	de	uma	indústria	líder	mundial	de	
eletrodomésticos,	presente	há	20	anos	em	rankings	de	melhores	empresas	para	
trabalhar	no	Brasil.	Busca-se	 responder	 à	 seguinte	questão:	 em	que	medida	 as	
interações	via	mídias	sociais	contribuem	para	a	(in)satisfação	com	o	trabalho?	A	
pesquisa	 tem	 como	 objetivo	 geral	 avaliar	 essas	 interações	 pelo	 processo	
informal	 de	 comunicação	 interna.	Os	 objetivos	 específicos	procuram	analisar	 a	
percepção	 dos	 trabalhadores	 sobre	 as	 interações	 e	 a	 relação	 com	 a	
(in)satisfação;	compreender	como	o	processo	de	comunicação	interna	orienta	as	
interações	 entre	 os	 empregados;	 estudar	 as	 interações	 digitais	 em	 perfis	
individuais	 e	 em	 grupos	 profissionais	 destes	 trabalhadores	 no	 Facebook.	 Essa	
rede	social	despontou	como	uma	das	principais	mídias	utilizadas	pelos	sujeitos	
investigados	 na	 primeira	 etapa	 da	 pesquisa.	 O	 percurso	 teórico-metodológico	
abarca	 múltiplos	 métodos	 e	 técnicas,	 como	 entrevistas	 em	 profundidade	 e	
semiestruturadas;	 análise	 documental	 da	 empresa;	 netnografia	 e	 análise	 de	
conteúdo.	 As	 principais	 matrizes	 teóricas	 vêm	 da	 perspectiva	 interpretativa:	
Interacionismo	 Simbólico	 e	 Escola	 de	 Montreal.	 Já	 as	 interações	 laborais	 em	
contexto	 de	 convergência	 são	 discutidas	 no	 âmbito	 das	 transformações	
midiáticas,	culturais	e	profissionais,	que	perpassam	os	desafios	da	comunicação	
interna	na	contemporaneidade,	transmutados	e	acelerados	pelas	redes	sociais.	A	
transdisciplinariedade	 com	 sociologia	 do	 trabalho,	 psicologia	 organizacional	 e	
administração	–	 áreas	 que	 exploram	 conceitos	 de	 satisfação	 laboral	–	 também	
formam	 pistas	 para	 contribuir	 com	 uma	 lacuna	 de	 pesquisa	 no	 campo	 da	
comunicação	 organizacional,	 em	 especial	 para	 dar	 voz	 ao	 chamado	 “chão	 de	
fábrica”.	
	
Palavras-chave:	Comunicação	interna.	Convergência.	Mídias	sociais.	 Interações	
digitais.	Satisfação	laboral.	
	
	 	



RECONFIGURAÇÃO	DOS	POLOS	 IDEOLÓGICO	E	 ECONÔMICO:	 EXPERIÊNCIAS	
DE	 PROFISSIONAIS	 EM	 TEMPOS	 DE	 JORNALISMO	 PÓS-INDUSTRIAL	 NO	
BRASIL	

Nicholle	Ferreira	Murmel	Liali	
nick.jornal@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Myrian	Regina	Del	Vecchio	de	Lima	

	
Resumo:	 Esta	 pesquisa	 procura	 investigar	de	 que	 forma	 os	 polos	 ideológico	 e	
econômico	do	 jornalismo,	 conforme	a	 teoria	de	Nelson	Traquina,	 são	alterados	
pelo	 fenômeno	 do	 jornalismo	 pós-industrial,	 consequência	 dos	 adventos	 da	
Internet	e	da	globalização,	que	subvertem	o	paradigma	unilateral	e	assimétrico	
da	comunicação	de	massa	em	favor	das	trocas	de	significados	horizontais	e	em	
rede.	O	presente	trabalho	enfatiza	as	experiências	de	jornalistas	profissionais	na	
Internet	brasileira,	a	fim	de	identificar	como	o	jornalismo	se	concretiza	enquanto	
ramo	 econômico	 e	 como	 função	 social	 de	mediação	 dos	 discursos	 no	 coletivo.	
Para	 tanto,	 foram	 selecionados	 veículos	 noticiosos	 puramente	 digitais,	 e	 estão	
sendo	 conduzidas	 entrevistas	 semi-estruturadas	 com	 jornalistas	 dentro	 dessas	
plataformas	para	 identificar	a	percepção	desses	 indivíduos	acerca	do	momento	
pós-industrial,	considerando	a	história	de	vida	de	cada	um	e	suas	circunstâncias	
específicas	 de	 exercício	 atual	 do	 ofício.	 Como	 complemento,	 pretendemos	
realizar	análise	de	discurso	do	material	publicado	pelas	mídias	estudadas,	como	
forma	de	averiguar	como	as	mudanças	e	permanências	da	rotina	jornalística	pós-
industrial	se	manifestam	objetivamente	nos	produtos	elaborados	e	veiculados	no	
ambiente	da	Internet.	
	
Palavras-chave:	 Jornalismo	 pós-industrial.	 Polo	 ideológico.	 Polo	 econômico.	
Internet.	Novas	práticas	jornalísticas.	
	 	



A	PERFORMANCE	DA	VERDADE	EXTÁTICA	NO	CINEMA	DOCUMENTÁRIO	DE	
WERNER	HERZOG	

Jéssica	Pereira	Frazão		
jessifrazao@hotmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Regiane	Regina	Ribeiro	

	
Resumo:	 O	 trabalho	 em	 questão	 analisa	 os	 procedimentos	 e	 implicações	 da	
verdade	no	cinema	documentário	do	diretor	alemão	Werner	Herzog,	tendo	como	
parâmetro	 o	 diálogo	 e	 a	 contraposição	 entre	 o	 conceito	 cunhado	 pelo	 próprio	
diretor	e	intitulado	“Verdade	Extática”	e	o	conceito	de	“Performance”	de	Erving	
Goffman	 (2009).	 Para	 isto,	 serão	 analisados	 três	 documentários	 deste	 diretor	
que	compõem	uma	trilogia	criada	pela	autora	e	denominada	“Homem-Natureza”,	
sendo	 estes:	 O	 Grande	 Êxtase	 do	 Entalhador	 Steiner	 (1974),	 Gasherbrum	 -	 A	
Montanha	 Luminosa	 (1984)	 e	 O	 Homem	Urso	 (2005).	 Estas	 obras	 configuram	
forte	presença	de	personagens	corajosos	que	escolheram	paisagens	enigmáticas,	
exóticas	 e	 situações	 de	 risco	 como	 cotidianidade.	 Na	 trilogia	 e	 conceituação	
proposta,	 o	 personagem	 é	 fundamental	 e	 será	 o	 foco	 de	 análise,	 pensando-o	
inicialmente	 enquanto	 ator	 social	 e	 refletindo-o	 pelo	 seu	 comportamento	
ensaiado.	 Entende-se	 que	 estudar	 problemáticas	 que	 envolvam	 o	 papel	 da	
verdade	 e	 do	 personagem	 no	 documentário	 se	 fazem	 necessárias	 porque	
contribuem	com	a	disseminação	de	práticas	que	favoreçam	à	narrativa/estética	
audiovisual	e	suas	interfaces	com	regimes	de	interação	com	o	público,	bem	como	
define	 papeis	 sociais	 que	 observam	 na	 encenação	 uma	 maneira	 válida	 de	
produzir	 sentido.	 Nesse	 viés,	 o	 trabalho	 visa	 responder	 “em	 que	 medida	 se	
apresenta,	a	partir	de	uma	relação	performática	e	interacional	dos	personagens	
com	 o	 público,	 a	 apreensão	 do	 conceito	 de	 Verdade	 Extática	 no	 cinema	
documentário	 de	 Herzog?”.	 A	 pesquisa	 utiliza	 de	metodologia	 qualitativa	 para	
acessar	 o	 objeto	 empírico,	 tendo	 como	 ferramenta	 a	 criação	 de	 categorias	 de	
análise	 a	 partir	 dos	 Modos	 de	 Endereçamento	 (Modes	 os	 Address),	 em	 que	 a	
intenção	 é	 entender	 como	 a	 relação	 entre	 o	 destinador	 e	 o	 destinatário	 é	
construída	em	um	texto.	Esse	posicionamento	importa	porque,	para	comunicar,	o	
produtor	 de	 qualquer	 texto	 (no	 caso	 o	 texto	 fílmico)	 deve	 fazer	 suposições	 à	
audiência	 pretendida	 e	 consequentemente,	 reflexos	 dessas	 suposições	 são	
expressas	no	texto.	Para	Herzog,	a	dedução	que	o	público	faz	diante	os	elementos	
fílmicos	apresentados	auxilia	no	entendimento	da	sua	verdade	documentária,	o	
que	nos	parece	entrelaçar-se	com	a	ideia	de	estilização	do	protagonista.	
	
Palavras-chave:	Verdade	Extática.	Werner	Herzog.	Performance.	Documentário.	
Modos	de	endereçamento.	
	 	



AS	DESORDENS	MORAIS	EM	DOGVILLE	E	O	SENTIDO	NA	OBRA	DE	LARS	VON	
TRIER	

Cintia	Moleta	 	
cintiamoleta@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Fábio	Hansen	

	
Resumo:	O	presente	projeto	apresenta	como	objeto	empírico	o	filme	Dogville,	de	
2003,	 do	 diretor	 Lars	 von	 Trier,	 visando	 responder	 a	 seguinte	 pergunta	 de	
pesquisa:	 como	 se	 constroem	os	 deslizamentos	 de	 sentidos	 na	 constituição	 do	
discurso	 sobre	 a	 moral	 do	 filme	 Dogville?	 Para	 respondê-la,	 busca-se	
compreender	 no	 filme	 esses	 deslizamentos	 de	 sentidos,	 ao	 interpretá-lo	 como	
um	 discurso	 sobre	 a	 moral.	 É	 preciso,	 portanto,	 analisá-lo	 por	 meio	 das	
considerações	 de	 Nietzsche	 sobre	 a	 moral	 e	 estabelecer	 a	 representação	 da	
moral	 pelos	 personagens	 do	 filme.	 Para	 atingir	 tais	 objetivos,	 será	 utilizada	 a	
abordagem	teórico-metodológica	da	Análise	de	Discurso	de	 linha	francesa,	com	
os	 conceitos	 de	 formação	 discursiva	 e	 ideológica,	 posição-sujeito	 e	 formações	
imaginárias,	 dialogando	 ainda	 com	 a	 moral	 nietzschiana	 e	 o	 conceito	 de	
representação,	abordado	pelo	viés	dos	estudos	culturais,	com	Stuart	Hall.	O	foco	
da	análise	será	a	protagonista	Grace	e	suas	interações	com	outros	habitantes	da	
cidade,	a	figura	do	narrador	como	um	personagem	ambíguo	e	ainda,	o	imaginário	
dos	personagens	sobre	Dogville.	Propõe-se,	com	o	exposto,	uma	outra	leitura	do	
filme,	possibilitando	interpretá-lo	como	um	discurso	sobre	a	moral	e	assim	ver	o	
cinema	 para	 além	 do	 entretenimento:	 como	 um	 produtor	 de	 sentido	 e	
significação	na	vida	social.	
	
Palavras-chave:	Dogville.	Análise	de	Discurso.	Moral.	Representação.	Nietzsche.	
	 	



OS	PROCESSOS	DE	HIBRIDIZAÇÃO	ENTRE	TELEVISÃO	E	CINEMA	BRASILEIRO	
NA	DESCONSTRUÇÃO	NARRATIVA	DA	MICROSSÉRIE	A	PEDRA	DO	REINO	

Larissa	Sales	Nowitschenko	
nowitschenko@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Regiane	Regina	Ribeiro	

	
Resumo:	A	Pedra	do	Reino	(2007),	microssérie	exibida	em	cinco	capítulos	pela	
Rede	Globo	de	Televisão	e	dirigida	por	Luiz	Fernando	carvalho,	mantém	relações	
estilísticas	 e	 intertextuais	 com	 o	 cinema	 brasileiro	 moderno,	 mais	
especificamente	com	os	filmes	Deus	e	o	Diabo	na	Terra	do	Sol	(1964)	e	Terra	em	
Transe	(1967)	de	Glauber	Rocha.	A	base	da	sua	narrativa	híbrida	se	caracteriza	
por	 não	 apresentar	 uma	 linearidade	 comum	 vista	 na	 maioria	 dos	 produtos	
televisivos	e	no	cinema	clássico.	Nesse	contexto,	 a	pesquisa	 tem	como	objetivo	
geral	 descrever	 como	 se	 apresentam	 as	 hibridizações	 entre	 a	 linguagem	
televisiva,	 literatura	 e	 o	 cinema	brasileiro	moderno	na	microssérie	 exibida	 em	
cinco	 capítulos	 pela	 Rede	 Globo	 de	 televisão.	 Colocam-se	 como	 objetivos	
específicos:	discutir	a	 linguagem	visual	e	as	estratégias	das	narrativas	clássicas	
cinematográficas	e	da	ficção	seriada,	assim	como	o	termo	televisão	de	qualidade	
apresentado	pelo	teórico	Arlindo	Machado;	demonstrar	como	se	dá	a	construção	
narrativa	 e	 as	 estratégias	 técnicas	 utilizadas	 na	 microssérie	 e	 nos	 filmes	 do	
diretor	 Glauber	 Rocha,	 Terra	 em	 Transe	 e	 Deus	 e	 o	 Diabo	 na	 Terra	 do	 Sol;	
descrever	 os	 processos	 de	 hibridização	 entre	 a	 microssérie	 e	 os	 filmes,	
principalmente	no	que	diz	respeito	a	não-linearidade	da	obra	e	sua	relação	com	
o	formalismo	russo	de	fábula	e	trama.	O	problema	aqui	explorado	é:	como	se	dá	
o	processo	de	hibridização	entre	cinema,	literatura	e	televisão	na	microssérie	A	
Pedra	do	Reino?	Acredita-se	que,	ao	incorporar	a	linguagem	do	cinema	moderno	
brasileiro	de	Glauber	Rocha	em	seu	trabalho,	Luiz	Fernando	Carvalho	traz	algo	
possivelmente	novo	em	termos	de	uma	linguagem	narrativa	na	ficção	televisiva	
brasileira,	elevando	o	status	desta	para	o	termo	de	televisão	de	qualidade.	
	
Palavras-chave:	 A	 Pedra	 do	 Reino.	Televisão	 de	 qualidade.	 Cinema	 brasileiro	
moderno.	Hibridizações	culturais.	
	
	 	



PUBLICIDADE	“EM	CRISE”:	OS	DESLOCAMENTOS	DE	SENTIDO	PRESENTES	NO	
PROCESSO	CRIATIVO	DA	CAMPANHA	DE	2016	DO	BANCO	SANTANDER	

Renan	Paranhos	Mateus	Rizzardo	
renanrizzardo@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Fábio	Hansen	

	
Resumo:	Dissertação	do	mestrado	ainda	em	fase	inicial	de	desenvolvimento,	que	
discorre	sobre	o	processo	criativo	das	narrativas	publicitárias	durante	períodos	
de	 crise,	 em	 especial	 a	 campanha	 “O	 que	 a	 gente	 pode	 fazer	 por	 você	 hoje?”,	
lançada	 em	 2016	 pelo	 Banco	 Santander.	 A	 partir	 de	 uma	 exposição	 da	 crise	
econômica,	 ilustrada	 por	 narrativas	 publicitárias,	 das	 décadas	 de	 1980	 e	 90,	 e	
dos	 anos	 2015	 e	 2016,	 com	 base	 em	 Rocha	 (2010)	 e	 Pompeu	 (2016),	 tem	 o	
objetivo	de	compreender	como	se	instituem	os	deslocamentos	de	sentido	sobre	a	
crise	econômica	de	2015	e	2016	no	processo	de	criação	publicitária.	Para	 isso,	
tem	a	Análise	de	Discurso	francesa	como	aporte	teórico-metodológico,	segundo	
os	conceitos	de	Pêcheux	(1983)	e	Orlandi	(1993).	
	
Palavras-chave:	 Processo	 criativo.	 Publicidade.	 Crise	 econômica.	 Análise	 de	
Discurso.	Santander.	
	
	 	



INTERAÇÕES	DO	 CANAL	NERDOLOGIA:	OS	 CONTRATOS	DE	 COMUNICAÇÃO	
COM	O	PÚBLICO	NA	ERA	DA	CONVERGÊNCIA	

Guilherme	Henrique	Ogg	
guilhermeogg@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Cláudia	Irene	Quadros	

	
Resumo:	 Neste	 estudo,	 pretendemos	 compreender	 como	 se	 estabelecem	 os	
contratos	 de	 comunicação	 nas	 interações	 entre	 público	 e	 produtores	 de	
conteúdo	do	Nerdologia,	 canal	no	Youtube	 criado	em	4	de	outubro	de	2013.	O	
Nerdologia,	 que	 faz	 divulgação	 científica	 por	 meio	 da	 cultura	 nerd,	 conta,	 em	
2017,	 com	 aproximadamente	 1,7	milhão	 de	 assinantes	 no	 Youtube.	 A	 questão	
central	 deste	 estudo	 é:	 de	 que	 forma	 são	 estabelecidos	 os	 contratos	 de	
comunicação	 entre	 produtores	 e	 o	 público	 nas	 interações	 de	 um	 canal	 do	
Youtube?	 Para	 tanto,	 foram	 selecionados	 nove	 vídeos	 entre	 os	 mais	 de	 250	
vídeos	 publicados	 pelo	 canal	 estudado:	 o	 Nerdologia.	 Para	 o	 recorte,	
consideramos	os	 três	vídeos	que	 receberam	o	maior	número	de	 likes	e	os	 três	
que	 tiveram	mais	 dislikes,	 além	 dos	 três	 vídeos	 resposta.	 O	 Youtube	 Analytics	
nos	 auxiliará	 nesse	 processo	 de	 investigação,	 que	 adota	 os	 contratos	 de	
comunicação	 de	 Patrick	 Charadeau	 (2005)	 como	 uma	 das	 principais	
metodologias	 de	 pesquisa.	 O	 arcabouço	 teórico,	 baseado	 nos	 estudos	 de	
interações,	contratos	de	comunicação	e	propagabilidade	na	era	da	convergência,	
contribui	para	a	reflexão	sobre	o	tema	proposto.	A	relevância	deste	estudo	está	
em	compreender	como	acontecem	as	interações	estabelecidas	entre	o	público	e	
os	produtores	de	conteúdo	na	internet,	e	como	essas	interações	determinam	os	
contratos	de	comunicação.	
	
Palavras-chave:	 Interações.	 Contratos	 de	 Comunicação.	 Nerdologia.	 Youtube.	
Convergência.	
	
	 	



CONSUMO,	RITUAL	E	CULTURA	MATRIFOCAL:	 ESTUDOS	SOBRE	A	CIRANDA	
DAS	CURANDEIRAS	EM	CURITIBA	

Claudia	Juliane	Pacheco	Oliveira	
claudiajpacheco@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Hertz	Wendel	de	Camargo	

	
Resumo:	O	consumo	midiático	é	um	produtor	de	sentido	sociocultural.	Ritual	é	
mídia	 a	 partir	 do	momento	 em	 que	 opera	mediação,	 vínculo	 e	 movimentação	
entre	 os	 sentidos	 do	 mundo	 e	 os	 sujeitos,	 compondo	 o	 imaginário	 de	 um	
determinado	grupo	social.	Dessa	forma,	pode-se	entender	que	o	consumo	de	um	
ritual	 produz	 significados	 socioculturais.	 Esse	 trabalho	 pretende	 compreender	
esse	processo	no	âmbito	específico	da	Ciranda	das	Curandeiras,	grupo	feminino	
que	se	reúne	mensalmente	em	Curitiba	para	celebrar	rituais	em	torno	da	cultura	
matrifocal,	onde	o	feminino	e	sua	natureza	são	o	foco,	porém	o	equilíbrio	se	dá	
com	 a	 presença	 do	 aspecto	 masculino	 em	 todos	 os	 seres	 e	 elementos	 do	
universo.	 Com	 base	 em	 conceitos	 como	 comunicação	 mediada,	 ritual-mídia	 e	
cultura	do	consumo	esta	pesquisa	emprega	a	observação	participante,	entrevista	
semiestruturada	 e	 analise	 narrativa	 como	 métodos	 de	 investigação	 a	 fim	 de	
registrar	 e	 mapear	 como	 se	 dá	 o	 consumo	 da	 cultura	 matrifocal	 entre	 as	
mulheres	da	Ciranda	por	meio	da	troca	de	significados	proporcionada	pelo	ritual,	
entendido	aqui	como	atravessador	de	um	processo	de	comunicação	direta	entre	
indivíduos	em	torno	de	um	repertório	cultural	a	ser	compartilhado.	
	
Palavras-chave:	Comunicação.	Consumo.	Cultura	matrifocal.	Ritual.	Ciranda	das	
Curandeiras.	
	
	 	



A	 IMAGEM	PÚBLICA	DO	BRASIL	NO	DEBATE	GERAL	DA	ASSEMBLEIA	GERAL	
DAS	NAÇÕES	UNIDAS	(1985-2016)	

Pedro	Chapaval	Pimentel	
cp.pedro@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Luciana	Panke	

	
Resumo:	 O	 ano	 de	 1985	 marca	 o	 fim	 do	 período	 de	 vinte	 anos	 de	
excepcionalidade	 institucional	 provocado	 pelo	 governo	 militar	 no	 Brasil.	 No	
plano	internacional,	coube	ao	presidente	empossado,	José	Sarney	a	reinserção	do	
país	 como	 Estado	 de	 Direito	 e,	 a	 partir	 de	 então,	 aos	 demais	 presidentes	
fortalecer	a	imagem	pública	do	país	nesse	cenário.	O	Debate	Geral	da	Assembleia	
Geral	das	Nações	Unidas	é	um	evento	anual	que	move	as	relações	diplomáticas	e	
é	 o	 espaço	 que	 os	 Estados-Membros	 têm	 para	 discursar	 e	 apresentar	 suas	
prioridades,	 num	 movimento	 de	 dissenções	 e	 cooperação	 no	 qual	 o	 Brasil	
participa	 desde	 a	 fundação	 desta	 organização,	 em	 1945.	 A	 partir	 da	 ideia	 de	
construção	 da	 imagem	 pública,	 o	 objetivo	 geral	 deste	 trabalho	 é	 analisar	 a	
imagem	 pública	 do	 Brasil	 nos	 discursos	 diplomáticos	 proferidos	 pelos	
representantes	 brasileiros	 neste	 fórum	 entre	 os	 anos	 de	 1985	 e	 2016	 e	 os	
objetivos	específicos	(1)	quantificar	as	menções	ao	Brasil,	e	(2)	avaliar	a	 forma	
pela	qual	cada	governo	tratou	essas	menções	ao	país.	Para	responder	às	questões	
sobre	 quanto	 e	 como	 a	 imagem	pública	 do	país	 foi	 abordada	nos	 discursos	 do	
Brasil	 na	 abertura	do	Debate	Geral	 da	Assembleia	Geral	 das	Nações	Unidas	no	
período	da	Nova	República	(1985-2016)	empregamos	uma	metodologia	híbrida	
que	congrega	a	Análise	de	Conteúdo	e	a	Análise	do	Discurso.	Nossa	hipótese	é	de	
que	a	construção	da	imagem	pública	do	Brasil	permanece	constante,	uma	vez	há	
uma	 tradição	diplomática	 e	uma	 identidade	brasileira	no	 cenário	 internacional	
desde	fins	do	século	XIX.	
	
Palavras-chave:	Brasil.	Nações	Unidas.	Comunicação	Política.	Discurso	Político.	
Imagem	Pública.	
	 	



O	DIÁLOGO	ENTRE	A	COMUNICAÇÃO	DIGITAL	DO	PARTIDO	SOCIAL	CRISTÃO	
NO	FACEBOOK	E	SUAS	AÇÕES	NO	ÂMBITO	LEGISLATIVO	

Suelen	Homrich	Motta	
suelenhomrich@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Aryovaldo	de	Castro	Azevedo	Junior	

	
Resumo:	 Esta	 pesquisa	 se	 propõe	 a	 entender	 o	 diálogo	 entre	 a	 comunicação	
digital	 do	 Partido	 Social	 Cristão,	 PSC,	 realizada	 através	 da	 sua	 página	 no	
Facebook,	e	as	proposições	feitas	pelos	deputados	federais	do	partido	na	Câmara	
dos	Deputados	no	período	de	2011	a	2016.	Esta	correlação	entre	os	conteúdos	
publicados	pelo	partido	na	rede	social	e	suas	ações	no	âmbito	legislativo	federal	
será	investigada	a	partir	da	utilização	de	uma	análise	documental	e	de	análise	de	
conteúdo.	O	objetivo	geral	desta	 investigação	é	 inferir	 sobre	a	 relação	entre	os	
tópicos	tratados	pela	comunicação	digital	partidária	no	Facebook	e	os	conteúdos	
das	 proposições	 do	 partido	 no	 poder	 legislativo	 a	 partir	 de	 uma	 análise	
quantitativa	e	qualitativa.	A	hipótese	central	é	que	há	um	diálogo	entre	as	ações	
partidárias	 do	 PSC	 na	 esfera	 política	 e	 de	 comunicação	 digital	 e	 que	 esta	
conversação	 é	 coerente	 com	 os	 valores	 defendidos	 pelo	 partido	 para	 a	
construção	de	sua	imagem	de	marca.	
	
Palavras-chave:	 Comunicação	 digital.	 Mídias	 sociais.	 Partido	 político.	 PSC.	
Branding.	
	
	 	



LUTA	EM	140	CARACTERES:	O	TWITTER	COMO	ARENA	DE	RECONHECIMENTO	
PARA	OS	ATLETAS	PARALÍMPICOS	

Helen	Cristine	Almeida	Anacleto	
helen.anacleto@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Kelly	Cristina	de	Souza	Prudencio	

	
Resumo:	 Com	 o	 desinteresse	 dos	 meios	 de	 comunicação	 tradicionais	 na	
cobertura	dos	Jogos	Paralímpicos	realizados	no	Rio	de	Janeiro,	em	2016,	as	redes	
sociais	–	em	especial	o	Twitter	–	configuraram-se	como	um	 importante	espaço	
de	divulgação	de	 ações	 de	 seus	 atores	 principais,	 os	 atletas	 paralímpicos.	 Com	
postagens	curtas	e	em	tempo	real,	o	Twitter	também	se	destacou	como	uma	das	
principais	 arenas	 de	 reconhecimento	 desses	 atores.	 Dessa	 forma,	 este	 estudo	
tem	 como	 objetivo	 analisar	 o	 conteúdo	 das	 postagens	 contendo	 a	 hashtag	
#JogosParalimpicos	coletadas	durante	a	realização	do	evento,	entre	07	a	18	de	
setembro	 de	 2016,	 para	 entender	 de	 que	 forma	 os	 atletas	 brasileiros	 são	
reconhecidos	pelos	usuários	da	rede	social	em	tela.	Para	entender	as	demandas	
dos	 atletas	 paralímpicos	 do	 país	 por	 reconhecimento,	 a	 pesquisa	 também	 vai	
analisar,	em	sua	primeira	parte,	as	postagens	do	Comitê	Paralímpico	Brasileiro	
no	mesmo	período.	A	metodologia	se	baseia	na	análise	de	conteúdo	do	corpus	à	
luz	 da	 teoria	 do	 reconhecimento	 de	 Nancy	 Fraser.	 A	 hipótese	 que	 norteia	 o	
presente	 estudo	 é	 a	 de	 que	 os	 atletas	 paralímpicos	 brasileiros	 têm	 o	
reconhecimento	pautado	mais	na	superação	física	do	que,	necessariamente,	pelo	
desempenho	esportivo	durante	os	Jogos	Paralímpicos	Rio	2016.	
	
Palavras-chave:	 Teoria	 do	 Reconhecimento.	 Atletas	 paralímpicos.	 Jogos	
Paralímpicos.	Twitter.	Nancy	Fraser.	
	
	
	 	



CAIXA	2	NA	PÁGINA	2:	ESTUDO	LONGITUDINAL	DE	EDITORIAIS	DA	FOLHA	DE	
S.	PAULO	SOBRE	A	CORRUPÇÃO	BRASILEIRA	DE	1990	A	2016	

Ester	Pepes	Athanásio	de	Matos	
ester.athanasio1@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Francisco	Paulo	Jamil	Almeida	Marques	

	
Resumo:	Por	consistirem	em	empresas	comerciais	com	interesses	próprios,	em	
determinadas	circunstâncias	os	jornais	interferem	na	esfera	pública	como	atores	
políticos	 e	 não	 meros	 mediadores	 neutros.	 Embora	 se	 discutam	 os	 limites	 da	
normatividade	que	exige	isenção	jornalística,	o	editorial	-	espaço	singular	em	que	
os	jornais	se	posicionam	institucionalmente	de	forma	mais	evidente	-	permanece	
um	 ambiente	 inexplorado	 pela	 pesquisa	 brasileira.	 Esse	 projeto	 quanti-
qualitativo	 visa	 investigar	 o	 discurso	 editorial	 do	 jornal	 brasileiro	 Folha	 de	 S.	
Paulo,	de	abrangência	nacional,	acerca	do	tema	“corrupção”	entre	1990	e	2016,	
período	 que	 corresponde	 aos	 primeiros	 27	 anos	 desde	 a	 primeira	 eleição	
presidencial	 direta	 após	 a	 redemocratização	 brasileira,	 a	 fim	 de	 identificar	 o	
percurso	 dos	 editoriais	 jornalísticos	 sobre	 esse	 tema	 e	 contribuir	 para	
compreensão	de	que	fatores	incidem	na	produção	do	gênero	editorial	(Critérios	
de	 Editorialidade).	 Como	 estratégia	 metodológica,	 adota-se	 (1)	 de	 forma	
acessória	e	ilustrativa,	uma	descrição	quantitativa	da	oscilação	da	frequência	de	
publicações	 ao	 longo	 do	 tempo	 envolvendo	 o	 volume	 de	 editoriais	
correspondente	 ao	 universo	 pesquisado	 (n=850)	 a	 fim	 de	 avaliar	 a	 correlação	
entre	a	frequência	de	publicações	e	os	acontecimentos	históricos	do	período,	(2)	
Análise	 do	Discurso	 (AD)	 de	 uma	 amostra	 de	 editoriais	 (n=136),	 constituída	 a	
partir	 da	 técnica	 de	 amostragem	 por	 ano	 composto,	 tendo	 como	 unidade	 de	
análise	os	editoriais	que	mencionam	a	palavra	“corrupção”,	somada	à	estratégia	
complementar	 de	 (3)	 aplicação	 de	 entrevistas	 em	 profundidade	 com	
editorialistas	 do	 jornal,	 a	 fim	 de	 detectar	 informações	 sobre	 o	 processo	 de	
produção	do	discurso	editorial,	considerando	a	história	e	os	valores	do	jornal.	
	
Palavras-chave:	Editoriais.	Corrupção.	Discurso.	Jornalismo.	Folha	de	S.	Paulo.	
	 	



O	 MOVIMENTO	 FEMINISTA	 ENTRE	 A	 MÍDIA	 E	 O	 PÚBLICO:	
ENQUADRAMENTO	MULTIMODAL	E	INTERAÇÃO	NAS	REDES	SOCIAIS	

Leila	Pereira	Braga	
braga.leilap@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.ª	Dr.ª	Carla	Candida	Rizzotto	

	
Resumo:	 A	 dissertação	 intitulada	 “O	 movimento	 feminista	 entre	 a	 mídia	 e	 o	
público:	 enquadramento	multimodal	 e	 interação	 nas	 redes	 sociais”	 utilizará	 as	
metodologias	 de	 enquadramento	 e	 análise	 de	 conteúdo	 para	 analisar	 de	 que	
forma	 os	 jornais	 O	 Globo,	 Gazeta	 do	 Povo	 e	 O	 Povo	 retratam	 o	 movimento	
feminista	e	os	 comentários	dos	posts	das	notícias	 selecionadas	no	Facebook.	A	
partir	da	realização	desta	pesquisa,	é	esperado	identificar	o	comportamento	da	
mídia	nas	reportagens	sobre	o	feminismo.	Buscaremos	o	entendimento	de	qual	é	
o	 enquadramento	 realizado	 pelos	 jornais,	 assim	 como	 identificar	 qual	 é	 a	
mensagem	transmitida	ao	público	por	meio	da	narrativa	feita	nas	notícias,	o	que	
é	transmitido	com	as	fotos	incluídas	nas	matérias	e	no	texto	da	notícia.	Também	
buscaremos	entender	se	a	mídia	coloca	como	demanda	do	movimento	a	luta	por	
reconhecimento	 ou	 por	 redistribuição	 ou	 os	 dois.	 A	 partir	 da	 análise	 dos	
comentários	 dos	 seguidores	 da	 página	 dos	 jornais	 no	 Facebook,	 espera-se	
identificar	 se	 o	 pensamento	da	 audiência	 está	 de	 acordo	 com	o	dos	 jornais,	 se	
esse	comportamento	é	diferente	em	cada	região	analisada.	Com	os	resultados	da	
pesquisa,	será	possível	contribuir	para	a	reflexão	sobre	a	neutralidade	da	mídia	e	
que	 tipo	de	 influência	 ela	 exerce	nas	pessoas.	Também	será	mais	um	passo	na	
compreensão	do	que	as	pessoas	pensam	sobre	o	movimento	feminista,	que	é	um	
movimento	 que	 busca	 a	 igualdade	 de	 direitos	 entre	 homens	 e	 mulheres,	 mas	
visto	 por	 muitos	 ainda	 como	 um	 movimento	 que	 busca	 a	 superioridade	 das	
mulheres	sobre	os	homens.	
	
Palavras-chave:	 Movimento	 feminista.	 Enquadramento.	 Análise	 de	 Conteúdo.	
Teoria	do	Reconhecimento.	
	
	 	



A	 IMAGEM	 DO	 CANDIDATO	 LULA	 CONSTRUÍDA	 PELOS	 EDITORIAIS	 DO	
JORNAL	O	ESTADO	DE	S.	PAULO	DURANTE	AS	CAMPANHAS	PRESIDENCIAIS	
DE	1989	A	2006	

Mariane	Nava	
mariane.nava9@gmail.com	
	
Orientação:	Prof.	Dr.	Francisco	Paulo	Jamil	Almeida	Marques	

	
Resumo:	Este	trabalho	propõe	a	análise	de	alguns	aspectos	que	colaboram	para	
a	 formação	 da	 imagem	pública	 do	 candidato	 à	presidência	 Luis	 Inácio	 Lula	 da	
Silva	(PT)	apresentada	pelos	editoriais	do	jornal	O	Estado	de	S.	Paulo	nos	90	dias	
que	antecederam	a	votação	dos	pleitos	presidenciais	entre	o	período	de	1989	a	
2006,	 eleições	 em	 que	 ele	 concorreu	 ao	 cargo	 de	 Presidente	 da	 República.	 O	
objetivo	desta	pesquisa	é,	através	da	análise	dos	temas	editoriais	em	que	ele	foi	
mencionado,	 freqüência	 de	 citação	 e	 enquadramento,	 identificar	 como	 sua	
imagem	foi	mostrada	e	se	houve	variações	(e	quais	foram	elas)	na	abordagem	do	
Estadão	em	relação	ao	candidato	nestes	anos.	O	corpus,	composto	por	181	textos	
obtidos	 no	 acervo	 online	 do	 jornal,	 será	 analisado	 por	 um	 software	 Iramuteq,	
que	 separa	 os	 textos	 de	 acordo	 com	 determinadas	 palavras	 identificadas,	
reduzindo	a	subjetividade	da	pesquisa.	Assim,	com	esse	conjunto	de	elementos	
pretende-se	 discutir	 o	 papel	 do	 editorial	 na	 formação	 da	 imagem	 através	 da	
identificação	 da	 representação	 pública	 que	 o	 Estadão	 construiu	 de	 Lula	 nos	
períodos	eleitorais.	
	
Palavras-chave:	Comunicação	 Política.	 Editoriais	 jornalíticos.	 Enquadramento.	
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DISCURSO	DE	ÓDIO	NO	 FACEBOOK:	A	 CONSTRUÇÃO	DA	 INCIVILIDADE	 E	O	
DO	DESRESPEITO	NAS	FANPAGES	DOS	PARLAMENTARES	 JAIR	BOLSONARO,	
MARCO	FELICIANO	E	ROGÉRIO	PENINHA	
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Orientação:	Prof.	Dr.	Rafael	Cardoso	Sampaio	

	
Resumo:	As	Mídias	Sociais,	em	especial	o	Facebook,	plataforma	observada	nesta	
pesquisa,	 têm	 se	 apresentado	 como	 arenas	 de	 fomento	 ao	 ódio	 e	 incitação	 a	
violência.	 Nelas,	 a	 incivilidade	 e	 o	 desrespeito	 são	 fenômenos	 recorrentes	 e	
representam	um	atraso	à	democracia,	ao	debate	público,	a	dignidade	da	pessoa	e	
os	 direitos	 fundamentais.	 Esta	 dissertação	 não	 pretende	 abordar	 as	 raízes	 do	
discurso	 de	 ódio,	 sejam	 elas	 sociais,	 econômicas,	 culturais,	 nem	 oferecer	 uma	
solução	 paliativa	 ou	 definitiva	 para	 o	 problema.	 O	 objetivo	 deste	 trabalho	 é	
analisar	as	práticas	de	discurso	de	ódio	que	se	configuraram	nos	perfis	oficiais	
dos	parlamentares	 Jair	Bolsonaro,	Marco	Feliciano	 e	Rogério	Peninha	–	ambos	
com	expressiva	representatividade	nas	plataformas	de	Mídias	Sociais	–	ao	longo	
dos	primeiros	4	(quatro	anos)	de	presença	no	Facebook.	Para	isso,	utilizamos	de	
abordagem	qualitativa	e	quantitativa,	com	viés	teórico-metodológico	de	Análise	
de	 Conteúdo.	 A	 coleta	 de	 postagens	 e	 comentários	 foi	 realizada	 pelo	 software	
Netvizz	 e	 o	 universo	 definido	 por	 palavras-chave.	 Um	 API	 (Application	
Programming	 Interface),	 desenvolvido	 especialmente	para	 a	 pesquisa,	 filtrou	 e	
organizou	os	posts	e	comments	num	arquivo	.tab,	codificando	automaticamente	
9	 (nove)	 das	 15	 (quinze)	 variáveis	 propostas.	 Espera-se	 que	 as	 análises	 e	
discussões	geradas	pelo	trabalho	possam	contribuir	com	os	estudos	de	discurso	
de	ódio	em	ambiente	digital	e	encorajar	futuras	pesquisas	de	maior	alcance.	
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A	 RADICALIZAÇÃO	 ENVOLVENDO	 AÉCIO	 NEVES	 E	 DILMA	 ROUSSEF	 NAS	
FANPAGES	 DOS	 MAIORES	 JORNAIS	 DO	 BRASIL	 DURANTE	 A	 ELEIÇÃO	
PRESIDENCAL	DE	2014	
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Resumo:	 Em	 meio	 a	 polarizada	 conjuntura	 eleitoral	 do	 Brasil	 em	 2014,	
resultando	no	pleito	presidencial	mais	acirrado	da	história	nacional,	o	objetivo	
desta	pesquisa	consiste	na	análise	da	reflexividade	dos	comentários	envolvendo	
Aécio	 Neves	 (PSDB)	 e	 Dilma	 Rousseff	 (PT)	 durante	 a	 corrida	 presidencial	 de	
2014	nas	publicações	sobre	política	dos	jornais	Folha	de	S.	Paulo,	Estado	de	São	
Paulo	e	O	Globo	no	Facebook.	O	foco	está	direcionado	ao	viés	radicalizado	desses	
comentários,	ou	seja,	aqueles	comentários	em	que	foram	encontrados	elementos	
de	 reações	 negativas	 direcionadas	 a	 outros	 comentadores	 e/ou	 publicações.	 A	
metodologia	empregada	fundamenta-se	na	Análise	de	Conteúdo	de	68.208	casos	
durante	 toda	 a	 campanha	 eleitoral,	 entre	 01/07/2014	 e	 28/10/2014.	 Desta	
forma,	a	pergunta	de	pesquisa	que	se	coloca	é:	De	que	forma	se	deu	o	discurso	
radicalizado	 nos	 comentários	 das	 fanpages	 dos	maiores	 jornais	 brasileiros	 em	
relação	aos	principais	candidatos	na	eleição	presidencial	de	2014?	As	hipóteses	
levantadas	 são:	 i)	 os	 comentários	 radicalizados	 estão	 direcionados	
majoritariamente	 à	 Dilma	 Rousseff;	 ii)	 houve	 um	 crescimento	 desse	 tipo	 de	
discurso	 com	 relação	 ao	 primeiro	 e	 segundo	 turno,	 assim	 como	 também	 o	
mesmo	crescimento	conforme	a	proximidade	do	pleito.	
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