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ENTRE O MELODRAMA E 
A LOUCURA: 
TELENOVELAS 
BRASILEIRAS E A 
REPRESENTAÇÃO DO 
ENCARCERAMENTO 
FEMININO EM HOSPITAIS 
PSIQUIÁTRICOS
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ORIENTADORA: VALQUÍRIA MICHELA JOHN

ESTA PESQUISA EXPLORA QUESTÕES 
RELACIONADAS AOS CAMPOS DA SAÚDE 
MENTAL, GÊNERO, MÍDIA E ENTRETENIMENTO 
TENDO A REPRESENTAÇÃO DA LOUCURA 
FEMININA NAS TELENOVELAS DO HORÁRIO 
NOBRE DA REDE GLOBO COMO FOCO DE 
ANÁLISE.  

RESUMO

TELENOVELA; MELODRAMA; SAÚDE MENTAL; 
LOUCURA; REPRESENTAÇÃO FEMININA; 
ESTUDOS DE GÊNERO.

PALAVRAS-CHAVE

 Diferentes são as imagens associadas ao feminino no 
imaginário popular. Grande parte delas estão diretamente 
relacionadas aos regimes de diferença que estruturam as 
sociedades patriarcais e configuram, em diferentes 
esferas da vivência cotidiana, campos de atribuição de 
sentido que colocam o feminino e o masculino em 
posições opostas e generificadas (SCOTT, 1990; MATOS, 
2017). Entre os estigmas (GOFFMAN, 1988) mais comuns 
pertencentes ao universo feminino e que podem ser 
compreendidos como cativeiros identitários das mulheres 
(LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2005), está a loucura - tema 
investigado nesta dissertação.  
 Ao voltar o olhar para a forma como essa temática se 
apresenta nas narrativas das telenovelas do horário nobre 
da Rede Globo, entre os anos de 2001 e 2018, adota-se a 
perspectiva de que as telenovelas se configuram como 
tecnologias de gênero (DE LAURETIS, 1994) e 
estabelecem práticas discursivas que, assim como o 
gênero, produzem efeitos sobre os corpos, relações 
sociais e comportamentos.
 Estas representações e práticas discursivas 
estabelecem significados que podem atuar no reforço 
e/ou desconstrução de estereótipos de gênero que 
associam o feminino à emoção e, consequentemente, à 
loucura. Para compreender este cenário, utilizamos como 
referência autoras que vinculam a área da psiquiatria aos 
estudos feministas (CHESLER, 1972; SHOWALTER, 1987; 
APPIGNANESI, 2008; ENGEL, 2004).
Nesta perspectiva temos a luta e aprovação da lei 
antimanicomial como pano de fundo, pensando nas 
relações entre a sociedade e a dimensão estruturante 
ficcional-melodramática (THOMASSEAU, 1984; BROOKS, 
1995) das narrativas que, nas novelas da faixa de horário 
analisada, tendem a estabelecer relações com uma 

estética predominantemente naturalista, ou seja, através 
de narrativas que ancoram suas referências na própria 
realidade social (LOPES, 2009). 
O corpus se constitui a partir de uma pesquisa 
exploratória inicial, que indica que de fato nas telenovelas 
brasileiras do período analisado há uma constância no 
uso da figura do hospital psiquiátrico enquanto instituição 
de controle e exclusão social, mesmo após a aprovação da 
lei 10.216/2001, que determina a extinção desses 
espaços no país. Para tentar explicar a presença deste 
local nas narrativas parte-se do pressuposto de que o 
encarceramento em instituições totais (GOFFMAN, 2010) 
é um recurso estruturante das narrativas melodramáticas. 
O levantamento também indica que há uma 
predominância da presença da figura feminina nesses 
espaços, tema que compõe um primeiro momento da 
pesquisa. 
Sendo assim, a dissertação busca então responder à 
pergunta: de que maneira a representação predominante 
da figura feminina encarcerada em hospitais psiquiátricos 
nas telenovelas do período analisado se articula com um 
possível reforço de estereótipos de gênero relacionados à 
saúde mental das mulheres? O trabalho também tem 
como foco, porém em um segundo plano, a busca pelas 
respostas para o questionamento sobre a forma como a 
presença dos hospitais psiquiátricos nas telenovelas, após 
a aprovação da lei-antimanicomial, se constitui como 
uma dimensão estruturante das narrativas 
melodramáticas. 
De forma específica, quatro objetivos se colocam: 1) 
Construir um panorama sociocultural e histórico sobre as 
representações da loucura feminina; 2) Analisar a 
presença dos hospitais psiquiátricos nas narrativas do 
horário nobre da Rede Globo, a partir do estudo das 
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relações entre o melodrama  e a estética naturalista; 3) 
Identificar o perfil dos personagens internados em 
hospitais psiquiátricos nas produções do período 
analisado; 4) Compreender, a partir da análise dos 
personagens, se há ou não nestas telenovelas o reforço da 
imagem da mulher louca por meio de representações 
enviesadas do encarceramento feminino em hospitais 
psiquiátricos.
Para que seja possível atingir os objetivos aqui apontados, 
adota-se como perspectiva teórico-metodológica a crítica 
diagnóstica, proposta pelo pesquisador norte-americano 
Douglas Kellner, aplicada ao estudo das telenovelas 
(GRIJÓ, 2018). Kellner (2001) compreende, a partir de 
uma leitura gramsciana do conceito de hegemonia, que as 
narrativas midiáticas fornecem ao público espectador o 
material com que estes forjam suas identidades. Desta 
forma, ao analisar os produtos midiáticos é 
imprescindível, na visão do autor, destinar atenção à 
análise dos contextos históricos, sociais e culturais que 
extrapolam estas produções.  
Optou-se pela combinação de técnicas quantitativas e 
qualitativas de pesquisa, sendo a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011; BAUER, 2002) e análise das imagens em 
movimento (ROSE, 2002; SILVA, 2014) os meios 
selecionados para chegar aos resultados do estudo aqui 
proposto. Nesse sentido, o objetivo geral desta 
dissertação se encontra na busca por compreender, a 
partir do estudo das narrativas e da trajetória das 
personagens que integram a pesquisa, de que maneira se 
dá a relação entre a representação de saúde mental e o 
gênero feminino nas telenovelas do horário nobre da 
Rede Globo. 
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O PRESENTE TRABALHO BUSCA DEMONSTRAR, 
A PARTIR DE DADOS QUANTITATIVOS, COMO SE 
DÁ À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NEGRA NAS 
MINISSÉRIES BRASILEIRAS NAS ÚLTIMAS 
QUATRO DÉCADAS E SUA RELAÇÃO COM OS 
AVANÇOS DA DISCUSSÃO INTERSECCIONAL 
TRAZIDOS À TONA POR MEIO DAS PAUTAS 
FEMINISTAS. 

RESUMO

MULHERES NEGRAS; REPRESENTAÇÃO; 
MINISSÉRIE.

PALAVRAS-CHAVE

 Discutir relações raciais no Brasil é retratar-se com um 
passado de injustiças cometidas contra a população 
negra. Um dos últimos países a abolir a escravidão , o país 
construiu, ao longo dos tempos, representações que 
pouco ou quase nada refletem seus negros. Hoje, segundo 
o IBGE, 50,74%  dos brasileiros são negros. No entanto, a 
representação dessa população foi construída com base 
em estereótipos que reforçam o olhar hegemônico 
baseado numa visão eurocêntrica, auxiliando na 
invisibilização do povo negro. A mulher negra, dentro 
deste contexto, é atingida por duas esferas 
discriminatórias, a do racismo e do sexismo, e seu espaço 
na sociedade sempre esteve à margem. Um dos campos 
que reforçam essa ideia é a mídia, que, como espaço de 
representação simbólica, corrobora com o reforço desta 
visão, oferecendo - quando oferece - ao público uma 
visão que reforça essa afirmação.
 Assim, esta pesquisa tem como objetivo levantar 
dados referentes à participação da mulher negra nas 
minisséries nas últimas quatro décadas de produção 
deste formato na televisão brasileira. Além de trazer uma 
investigação sobre os dados referentes à participação da 
mulher negra, a pesquisa busca ainda relacionar os 
avanços da discussão interseccional (raça e gênero) 
trazidos à tona por meio do feminismo com a participação 
das negras nesta esfera midiática, apresentando uma 
panorama relacional entre o processo representacional e 
as pautas feministas em curso na sociedade. A escolha de 
minisséries da Rede Globo - maior produtora de ficção 
seriada no país - leva em consideração as características 
deste subgênero, que apresenta uma maior liberdade de 
autoria e de linguagem estética constituindo-se 
historicamente como um catalisador cultural que abre 
espaço no fluxo televisivo para discutir questões sensíveis  

na sociedade. Para isso, são trazidos dados quantitativos 
que tentam indicar a ausência/presença de personagens 
negras e, com eles, análises que possibilitam diversas 
discussões acerca do lugar da mulher negra na esfera 
cultural. 
 Para fundamentar a pesquisa, buscou-se trabalhar 
conceitos relacionados à história da mulher negra no 
Brasil, assim como a evolução das discussões acerca da 
participação deste sujeito nas mais diversas esferas, 
encabeçadas pelo avanço das teorias feministas. Assim, 
historicamente é realizado um resgate do lugar da mulher 
na sociedade desde o período da escravidão, tomando as 
discussões de Angela Davis (2016), que traz um 
panorama da mulher escrava e o processo de exploração 
pela qual eram submetidas, contribuindo para a 
indiferença nos campos socioculturais. Além dela, os 
conceitos de raça e racismo trazidos por autoras como 
Elisa Nascimento (2003) e Lilia Schwarcz (2012) se fazem 
presentes tentando elucidar de que maneira a questão 
racial foi introduzida na sociedade, através de 
movimentos que buscavam o determinismo racial para 
justificar a subjugação dos negros no Brasil, sobretudo no 
processo da pós-abolição da escravidão, culminando com 
o processo de construção de uma falsa democracia racial.  
Ainda na investigação do papel da mulher negra, autoras 
como bell hooks (2018), Sueli Carneiro, Patricia Collins e 
Lélia Gonzales irão nortear as discussões acerca da 
interseccionalidade no movimento feminista universal e, 
sobretudo, no Brasil, possibilitando assim relacionar com 
os dados levantados para análise. Ainda, a pesquisa traz o 
conceito da teoria da representação desenvolvida por 
Stuart Hall (2016), de forma a trazer para o contexto da 
produção midiática nacional a questão da 
representatividade. Além disso, os estudos desenvolvidos 
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por Joel Zito Araújo (2000) serão fundamentais para a 
pesquisa, uma vez que refazem o caminho dos 
personagens negros dentro da teledramaturgia brasileira, 
identificando estereótipos relacionados às mulheres 
negras  e questionando a estrutura hegemônica da 
narrativa ficcional brasileira. 
 O percurso metodológico utilizado para a construção 
da base de dados desta pesquisa quantiqualitativa incluiu, 
em uma etapa exploratória, o levantamento das 
minisséries produzidas pela Rede Globo e disponíveis na 
plataforma do projeto Memória Globo  no período de 
1982 a 2018. Inicialmente a pesquisa selecionou os 
produtos que estavam classificados como ficção, 
excluindo obras de época, biográficas, séries inspiradas 
em fatos reais, adaptações de romances, folhetins, 
espetáculos teatrais, etc. De um total de 86 minisséries 
catalogadas pelo Memória Globo, 28 são descritas como 
séries de ficção, corpus a ser trabalhado nesta pesquisa. 
Em seguida, por meio de análise da ficha técnica de cada 
uma das minisséries foram levantadas quantas possuíam 
personagens destinadas a atrizes negras em todo o 
elenco. Com isso, identificou-se quais eram as atrizes 
negras, com base na noção de raça apresentada por 
Nascimento (2003), que considera os fenótipos como 
modo de orientar a identificação da raça negra. Assim, foi 
possível coletar dados como a participação de homens, 
mulheres brancas e mulheres negras nas minisséries. 
Ainda, a pesquisa preocupou-se em identificar quantas 
das mulheres negras estavam presentes no elenco 
principal e quantas no elenco secundário, considerando as 
aberturas da minisséries como marcador para indicar a 
diferenciação de peso da personagem na narrativa. 
 Dentro desta seleção das 28 minisséries de ficção 
descritas no Memória Globo, 18 possuem em suas tramas 

mulheres negras como personagens. Nas 18 séries, foram 
identificadas um total de 1.280 personagens, das quais 
apenas 2,1% são representações de mulheres negras, 
38,3% de mulheres brancas e 59,6% são destinados a 
papéis masculinos. Além deste dado, também foi possível 
identificar que dos 608 personagens principais, apenas 17 
são mulheres negras, o que representa um percentual de 
2,8%. Já personagens secundários são 416 homens, 246 
mulheres brancas e 10 mulheres negras. Todos esses 
dados permitiram ainda diversos outros cruzamentos que 
auxiliam na análise da participação da mulher negra nas 
minisséries ficcionais brasileiras, sendo assim relevantes 
para a produção seriada no país. Outra informação que o 
levantamento trouxe e que é pertinente a esta pesquisa 
diz respeito ao crescimento da participação das mulheres 
percebido através das décadas. Na primeira década de 
produção de minisséries da Rede Globo, havia 5 
personagens negras nas produções. Já na década de 
2010, 12 personagens negras foram identificadas, 
configurando um aumento de 140%. Com o 
levantamento, é possível realizar análises variadas, além 
de conseguir relacionar teorias relacionadas à discussão 
interseccional e as vertentes que propõem um olhar no 
racismo presente na produção audiovisual brasileira.



A COMIDA NO CINEMA: 
RITUAIS DE CONSUMO E
PRODUÇÃO DE SENTIDOS

ESTA PESQUISA ABORDA QUESTÕES DE COMO 
A ALIMENTAÇÃO, ANALISADA EM QUATRO 
FILMES QUE TÊM A COMIDA COMO TEMA 
PRINCIPAL, SE APRESENTA COMO FENÔMENO 
BIOCULTURAL E ARTICULADOR SOCIAL A 
PARTIR DO VIÉS METODOLÓGICO DA 
QUATERNIDADE MÍTICA PROPOSTA POR 
CANEVACCI (1984).

RESUMO

COMIDA; ALIMENTAÇÃO; MITO; CANEVACCI; 
AUDIOVISUAL.

PALAVRAS-CHAVE

 A alimentação, assim como a comunicação, se 
apresenta como componente fundamental da existência 
humana. Diferentemente dos animais, que comem apenas 
para se saciar, o homem não só escolhe o que comer, mas 
também com quem, de que forma, em que local e em 
quais situações de preparo e consumo. Tais aspectos da 
alimentação tangenciam os aspectos culturais do ato de 
comer, e a análise desses elementos permite inferir sobre 
as relações de poder, padrões de consumo, articulações 
sociais, questões de saúde e estruturas históricas 
presentes em determinada sociedade. Nesse sentido, os 
produtos audiovisuais com enfoque na alimentação se 
constituem como material que possibilita analisar as 
articulações culturais ali representadas, em razão dos 
filmes lidarem com conteúdos presentes no imaginário 
social que encontram princípios significantes na 
realidade. Com efeito, nosso objeto de pesquisa se 
constitui de quatro filmes de diferentes gêneros que 
abordam os aspectos culturais da alimentação, sendo eles 
Chocolate (2000), Ratatouille (2007), Estômago (2008) e 
Muito Além do Peso (2012), sobre os quais nos 
debruçamos a identificar em cada um, através da teoria da 
quaternidade mítica proposta por Canevacci (1984), quais 
componentes culturais são destacados através da relação 
dos personagens com a comida. A escolha dos objetos se 
deu a partir de um mapeamento de filmes em que a 
alimentação desempenhasse papel central, sendo 
encontradas 49 obras, sendo feita a seguir uma análise 
exploratória para buscar aqueles nos quais a comida 
ocupa um dos quatro arquétipos propostos por Canevacci 
(1984) na estrutura diegética, resultando então nos 
referidos objetos. 
 Pelo exame das estruturas diegéticas que guiam as 
narrativas cinematográficas, traduzidas em elementos de 

intercâmbio entre a realidade sensível e aquela 
representada, buscamos analisar como se articulam os 
sentidos da comida no cinema com os significados da 
alimentação enquanto fenômeno biocultural. Ao 
responder tal problema de pesquisa, procuramos 
entender as relações entre consumo, cinema e cultura a 
partir da análise dos sentidos de comida em filmes 
representantes de quatro gêneros cinematográficos, além 
de apontar como a quaternidade mítica se faz presente 
em filmes de diferentes gêneros e como ela articula e 
direciona as diversas estruturas diegéticas; e discutir 
através de quais elementos sociais os sentidos culturais 
da comida são concebidos. Para tal exame, buscamos 
teóricos que entendem o sistema alimentar como um 
fenômeno biocultural, como Montanari (2015) e 
Jean-Pierre Poulain (2004), que defendem a comida 
como um agente socializador e de integração entre os 
sujeitos; Contreras e Gracia (2015), que tratam de 
fenômenos recentes ligados à área da alimentação como 
a “McDonaldização” dos costumes e a desestruturação 
das práticas alimentares; Bourdieu (2007), ao tratar do 
gosto como um produto cultural e moldado por 
articulações estruturais e culturais; e Fischler (2006), ao 
apresentar o princípio de incorporação que dialoga com 
as questões identitárias intrinsicamente ligadas à comida.  
 A metodologia utilizada combina duas teorias que 
dizem respeito ao universo fílmico, a quaternidade mítica 
proposta por Canevacci (1984), que permite reconhecer 
as estruturas arquetípicas Pater, Filius, Diabolus e Spiritus 
presentes no imaginário coletivo que encontram 
representação em padrões diegéticos constantemente 
repetidas nas produções cinematográficas; e a análise 
fílmica nos moldes propostos por Vanoye E Goliot-Lété 
(2002), que permite decompor o produto fílmico em 
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elementos menores e compreender como eles se 
articulam com o todo. Através da quaternidade mítica, 
fragmentamos as estruturas diegéticas e localizamos 
através de qual arquétipo a comida se apresenta em cada 
filme e como ela funciona como agente de movimentação 
social e cultural nas trocas simbólicas relacionada à 
alimentação, e pela análise fílmica examinamos como os 
elementos narrativos compõem a obra ao perceber os 
sentidos de circulação dos significados da cultura através 
dos deslocamentos e trajetórias realizadas pelos 
personagens no desenvolvimento do filme como um 
todo, se fundamentando não apenas nos aspectos 
técnicos, mas sobretudo na interpretação da narração 
traduzida aqui como cenas, comportamentos, atitudes e 
diálogos de personagens e a evolução das relações 
interpessoais dentro do longa. 
 Os resultados prévios apontam que, em Chocolate, a 
comida atua como Filius, dialogando como questões 
identitárias e de pertencimento estão intimamente 
ligadas ao sistema alimentar; em Ratatouille ela é Pater, 
dando o pontapé inicial na história e abordando aspectos 
que dizem respeito à formação do gosto e à memória 
alimentar; em Estômago ela assume o arquétipo de 
Spiritus, ao trazer o alimento como agente de 
sociabilidade e comensalidade, que reflete temáticas de 
estratificação e mobilidade social; e estando no papel de 
Diabolus em Muito além do peso, atuando como 
antagonista frente à sociedade da produção e do 
consumo de alimentos ultraprocessados.



GLOW E O “OLHAR 
FEMININO”: UMA 
ANÁLISE SOBRE A 
RELAÇÃO ENTRE A 
PARTICIPAÇÃO DE 
MULHERES NA 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
E A REPRESENTAÇÃO DE 
PERSONAGENS 
FEMININAS NA FICÇÃO 
SERIADA.

INVESTIGAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A 
PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL E A SUPERAÇÃO DO OLHAR 
MASCULINO NA REPRESENTAÇÃO DE 
PERSONAGENS FEMININAS NA FICÇÃO 
SERIADA A PARTIR DA ANÁLISE DA SÉRIE 
GLOW.

RESUMO

OLHAR FEMININO; REPRESENTATIVIDADE;  
REPRESENTAÇÃO; NARRATIVA AUDIOVISUAL; 
FICÇÃO SERIADA.

PALAVRAS-CHAVE

 A Netflix – plataforma por assinatura para veiculação 
produtos audiovisuais via streaming –   já é a preferida no 
Brasil(1) para o consumo de séries, superando os canais 
de TV por assinatura. O hábito de assistir à ficção pelo 
sistema on demand traz consigo, entre outros aspectos, 
um nível de segmentação que não seria possível em 
períodos anteriores. Se antes falávamos de uma TV de 
massa, hoje nossas análises recaem inevitavelmente 
sobre olhares específicos a grupos que se organizam e 
reorganizam constantemente, de acordo com variadas 
preferências. (CASTELLANO E MEIMARIDIS, 2016. SILVA, 
2014)
 Esse fenômeno de consumo gera um novo paradigma 
no âmbito da criação: “por buscarem o maior número 
possível de assinantes, (as plataformas de streaming) 
apresentam tanto séries com narrativas próximas da 
televisão aberta, quanto produções que abordam temas 
relevantes e pouco representados na televisão 
tradicional”. (CASTELANO e MEIMARIDIS, 2016, p.201) 
Sabe-se, no entanto, que os espaços para criação de 
narrativas não são abertos para todos. Um estudo 
realizado anualmente pela San Diego State University, o 
“Boxed In: Portrayals of Female Characters and 
Employment of Behind-theScenes” divulga um relatório 
sobre o emprego de mulheres por trás das câmeras nos 
Estados Unidos. A última edição revela a baixa 
participação feminina em posições decisivas: no período 
analisado (2017-18), apenas 27% das posições-chave, 
como direção, produção executiva e edição, eram 
ocupadas por mulheres. Isso representa um declínio de 
um ponto percentual em relação ao ano anterior e um 
acréscimo de um ponto em relação ao período de 
2015-16. (LAUZEN, 2018)  
 Diante deste cenário, cabe-se perguntar: de que forma 

a participação feminina no âmbito da produção de ficção 
seriada no streaming afeta os modelos de representação 
feminina no audiovisual mainstream? Buscando a 
resposta, essa pesquisa tem como objetivos quantificar a 
participação feminina na produção de séries de ficção 
originais Netflix, bem como estabelecer relações entre a 
presença por trás das câmeras e a representação de 
personagens.  Com base nas análises realizadas, 
pretende-se investigar o nível de abertura que esse 
formato audiovisual possibilita à superação do “olhar 
masculino”. (MULVEY, 1983)
 Sendo a ficção seriada uma forma de construção 
textual relevante para compreensão da sociedade, a 
Teoria da Narrativa será o eixo transversal da discussão. 
De acordo com a definição de Jordi Navarro, “a narrativa é 
o ato de converter uma série de acontecimentos em uma 
série de formas inteligíveis”(2) (NAVARRO, 2006, p.16). A 
afirmação destaca algo essencial para a análise de um 
texto: a autoria. Contando uma história, o autor manipula 
informações dando destaque intencional ao que deseja 
transmitir. Ao fazer isso, cria um “mundo possível”, 
sustentado por espaço, tempo e personagens. (NAVARRO, 
2006)  
 As personagens de ficção se materializam em nossas 
mentes por meio de modelos que são basicamente 
representacionais e constituídos a partir de estímulos e 
experiências diversos.  São formações dinâmicas e atuam 
em nossos processos interpretativos no momento 
presente, mas também ficam cristalizados no longo 
prazo.  Sendo assim, entender personagens passa por 
analisar contextos que extrapolam a diegese.. (EDER, 
2010).
 De acordo com Bahri, “aqueles que têm o poder de 
representar e descrever os outros claramente controlam 
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https://www.b9.com.br/84968/no-brasil-97-do-publico-consome-streamings-de
-video-e-netflix-e-a-queridinha-da-galera/

(2) “La narrativa es el acto de convertir en una serie de formas inteligibles una serie 
de acontecimentos”. Tradução livre.
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como esses outros serão vistos. O poder de representação 
como uma ferramenta ideológica tradicionalmente faz 
dele um espaço disputado” (BAHRI, 2013, p. 666). 
Constituindo-se sempre por um ponto de vista específico, 
as representações não são nunca capazes de revelar o 
todo. (BAHRI, 2013)  
 Na análise de Kaplan ao respeito da narrativa do 
cinema, o olhar masculino é aquele que sintetiza a 
representação hegemônica, com a qual estamos 
familiarizados. Unindo fatores históricos e sociais, este é 
um olhar que não está localizado apenas em homens, é o 
olhar que guia nossas percepções enquanto sociedade. Se 
o cinema, e o que deriva dele, representa o olhar 
masculino, seria o olhar feminino apenas possível em um 
anticinema? Esse é um dos principais questionamentos 
presentes na obra de Kaplan (1995) e ainda permanece 
pertinente. 
 De fato, a ampliação de vozes já indica um cenário 
com contornos diferentes do que era o cinema de meados 
do século XX até os anos 2000 - custos altíssimos, 
possibilidade limitada de exibição, modelo de 
capitalização etc. No entanto, parecemos reproduzir 
alguns modos de fazer. Nesse sentido, a 
representatividade poderia ser um dos principais vetores 
responsáveis pela possibilidade de transformação do 
olhar.
 A pesquisa tem como ponto de partida um 
levantamento realizado pelo NEFICS(3) em 2018, o qual 
aponta que, das 256 séries originais de ficção produzidas 
pela Netflix de 2016 a 2018, apenas 30 foram escritas e 
29 foram dirigidas por mulheres. Para a realização da 
análise qualitativa, buscou-se um objeto empírico dentro 
desse universo. Diante do baixo número de produções 
originais Netflix que se encontram no segmento desejado 

– séries escritas, dirigidas e protagonizadas por mulheres, 
optou-se por GLOW(4) com base nos argumentos: 1) 
trama centrada na sátira ao male gaze; 2) sucesso de 
audiência que levou à renovação de contrato.
 Buscou-se no relógio do personagem proposto por 
Jens Eder (2010) a determinação de um composto de 
atributos dessa construção a serem analisados ao longo 
da pesquisa: o modelo é composto pela combinação entre 
Sintomas, Artefatos, Símbolos e propriedades do Ser 
Ficcional, de modo a permitir um olhar sistêmico em 
relação à criação de personagens, levando em conta 
aspectos que se localizam dentro e fora da narrativa. 
(EDER, 2010)
 Uma vez definidos os atributos que serão investigados 
na construção das personagens, a análise de imagens em 
movimento (ROSE, 2002) será o fio condutor para a 
interpretação dos aspectos internos e externos à narrativa 
em articulação com a discussão teórico-metodológica 
proposta por Ann Kaplan (KAPLAN, 1995). Para avaliar o 
grau de rompimento com o olhar masculino, foram 
selecionadas três personagens que se aproximariam às 
descrições dos arquétipos da mocinha – Ruth; da femme 
fatale – Rhonda e da mulher liberada – Melrose. 



JORNALISMO LITERÁRIO 
MULTIMÍDIA: ANÁLISE DAS 
CARACTERÍSTICAS 
JORNALÍSTICO-LITERÁRIAS 
PRESENTES NAS 
NARRATIVAS MULTIMÍDIA 
EM PLATAFORMA DIGITAL

A PESQUISA PARTE DO CENÁRIO DE 
POPULARIZAÇÃO DA REPORTAGEM 
LONGFORM E DAS NARRATIVAS MULTIMÍDIA 
NA WEB, PARA COMPREENDER DE QUE FORMA 
O JORNALISMO LITERÁRIO VEM ADAPTANDO 
SUAS CARACTERÍSTICAS PARA ESSE MEIO. 
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PALAVRAS-CHAVE

 Pesquisar Jornalismo Literário é tratar de 
desencontros. Apesar da tentativa de jornalistas e 
romancistas conservadores de deslegitimar essa forma 
bastarda que surge da junção entre Literatura e 
Jornalismo, ela permanece presente, ganhando o status 
de gênero híbrido (BORGES, 2013). Por um período, esse 
jornalismo que ultrapassa os limites da objetividade e da 
neutralidade, buscando na literatura técnicas que 
transformam a reportagem comum, em um texto com 
dimensões estéticas (WOLFE 2005), esteve comumente 
atrelado a revistas e livros-reportagem devido a uma 
característica que é central nesse gênero, o 
aprofundamento no tema.
 Aprofundamento era algo do qual os sites jornalísticos 
evitaram nos anos 90, pois a princípio se convencionou 
dizer que os leitores não estariam habituados a ler textos 
longos na internet (CANAVILHAS, 2003), mas esse cenário 
muda a partir da popularização dos dispositivos móveis, e 
o longform passa a receber investimento por parte dos 
veículos jornalísticos. Um importante incentivador da 
disseminação do longform na web foi o lançamento da 
reportagem multimídia Snow Fall (2012) no site do The 
New York Times, a matéria que conta com uma narrativa 
inovadora, foi premiada e virou verbo nas redações 
americanas: Can we “snowfall” this? Alguns 
pesquisadores associam o longform a uma nova onda do 
Jornalismo Literário (DOWLING; VOGAN; SULLIVAN, 
2015), mas é importante frisar que nem todo texto 
longform pode ser considerado literário, apesar de a 
recíproca ser verdadeira.
 Uma iniciativa que vem se destacando é a do portal de 
notícias UOL, que desenvolve desde outubro de 2014 o 
TAB, uma plataforma de reportagens multimídia que 
apresenta layout interativo e textos com, em média, 25 mil 

caracteres. Devido ao fato do TAB apresentar texto 
longform, equipe multimídia e uma proposta 
gráfico-editorial bem delineada, ele serve como objeto 
empírico desta pesquisa, que parte do questionamento: 
Quais características do Jornalismo Literário são 
identificáveis nas narrativas multimídia e como elas estão 
sendo adaptadas para a plataforma digital?
 Meu objetivo é compreender de que forma as 
características do Jornalismo Literário vêm sendo 
integradas ao conteúdo multimídia. No percurso dessa 
pesquisa, tenho como base o trabalho de autores como 
Borges (2013), que apresenta reflexões muito pertinentes 
sobre o local híbrido do Jornalismo Literário; Longhi 
(2014) que vem desenvolvendo pesquisas na área de 
longform, e Salaverría (2014), que serve como base 
principal para discussões relacionadas aos recursos 
multimídia.
 A metodologia que se mostrou mais adequada para a 
pesquisa foi a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Em 
uma primeira etapa quantitativa (com foco em 176 
reportagens publicadas no período de novembro de 2014 
a dezembro de 2018), apresentarei dados relacionados à 
presença dos recursos multimídia no TAB e as principais 
características jornalístico-literárias observadas. Quando 
me refiro a características do Jornalismo Literário tenho 
como base os estudos desenvolvidos por quatro 
pesquisadores: Kramer (1995), Wolfe (2005), Pena 
(2006) e Lima (2008). Essas características 
pré-estabelecidas foram agrupadas por critério de 
similaridade e deram origem a quatro categorias prévias 
de análise, sendo elas: Do aprofundamento; Da temática; 
Da literatura; Do jornalismo. A divisão dos 176 textos será 
feita com base nessa categorização. No segundo 
momento, qualitativo, me aprofundarei na análise 
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interpretativa das reportagens que apresentarem o maior 
número dessas características, e para entender como as 
características estão sendo apresentadas, dividirei as 
reportagens em dois grupos: Jornalismo Literário 
Multimídia Aprimorado, aquele no qual os elementos 
multimídia servem para ilustrar mas não contam história, 
e Jornalismo Literário Multimídia Integrado, no qual o 
leitor precisa dos recursos para entender a narrativa. 
(GILES; HITCH, 2017). 
 O pesquisador Edvaldo Pereira Lima (2009), compara 
o Jornalismo Literário a um camaleão, que tem o poder de 
se adaptar, se transformar e evoluir. Com esse texto, 
busco entender apenas mais uma evolução desse gênero 
que há pelo menos três séculos vem causando discussões 
e encantando leitores. Me incluo nos que discutem e se 
encantam.



NARRATIVA TRANSMÍDIA, 
CULTURA DE FÃS E A 
RECEPÇÃO DOS FILMES 
STAR WARS PRODUZIDOS 
PELA DISNEY

ESTE TRABALHO BUSCA COMPREENDER A 
RELAÇÃO DOS FÃS COM OS CONTEÚDOS DE 
STAR WARS PRODUZIDOS PELA DISNEY, A 
PARTIR DOS CONCEITOS DE CULTURA DA 
CONVERGÊNCIA, ESTUDOS DE RECEPÇÃO E 
CULTURA DE FÃS. 
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 A presente pesquisa começa a se desenhar partindo 
de estudos anteriores do autor (ZIERHUT, 2016). O 
crescente interesse em universos transmidiáticos ganha 
reforço com um aprofundamento em estudos de recepção 
e com uma leitura mais atenta aos estudos sobre fãs. 
Havia um interesse em compreender como o público 
recebia esses complexos universos e o que o levava a 
continuar acompanhando o enredo.
 Para este estudo, sentia-se necessidade de selecionar 
uma narrativa transmídia extensa, mas já estabilizada, 
podendo encontrar pontos de aceitação e negação da 
história. Por isso, a narrativa transmídia escolhida como 
ponto de partida é a de Star Wars que, em 2017, 
completou 40 anos e desde que a marca foi adquirida 
pela Disney voltou a ser tema de discussões intensas.
Os achados iniciais da pesquisa exploratória levaram a 
uma questão central que ajuda a definir os mecanismos 
de pesquisa e o caminho metodológico para se chegar às 
respostas. A questão central é: Como os fãs estão 
recebendo os conteúdos de Star Wars após a aquisição da 
marca pela Disney e como a narrativa transmídia já 
produzida afeta essa recepção? Essa pergunta, embora 
pareça ampla, amparada pela pesquisa exploratória e 
pelo caminho teórico pode garantir resultados 
consistentes e satisfatórios.
 Coloca-se então como objetivo principal 
compreender como a narrativa transmídia afeta a 
circulação de novos conteúdos em Star Wars, começando 
esse processo pela identificação do perfil dos fãs que 
consomem Star Wars. A partir disso, busca-se apontar 
possíveis diferenças de recepção entre as diferentes 
classificações de fãs para então compreender a relação 
desses com os produtos Star Wars lançados pela Disney.
O ponto de partida teórico para a pesquisa é marcado pela 

Cultura da Convergência de Jenkins (2009). Segundo o 
autor, a sociedade passa por mudanças tecnológicas e 
sociais que afetam o relacionamento das pessoas com 
produtores de conteúdo. Nesse contexto, produtores e 
receptores ganham maior proximidade e sua relação 
passa a exercer influências mais diretas. Ainda para 
compreender esse conceito, o autor apresenta três pilares 
essenciais: a convergência tecnológica dos meios, a 
cultura participativa e a inteligência coletiva.
 O cenário de desenvolvimento tecnológico, 
avançando para a criação de dispositivos onde o acesso a 
conteúdos fica facilitado é um importante pano de fundo 
para acompanhar as demais transformações. A fusão 
entre empresas de mídia tem estendido a produção de 
narrativas que se espalhem por diferentes plataformas. 
Quando as pessoas aprendem a interagir com os 
conteúdos que estão consumindo, assumem um maior 
controle sobre o que assistir e quando assistir, elas estão 
experimentando elementos da cultura participativa. A 
autora Santaella (2008) trata desse assunto e aponta que 
a partir do momento que as pessoas aprendem a interagir 
elas querem participar cada vez mais. O último ponto é a 
inteligência coletiva, um conceito apresentado por Lévy 
(2014), que vem da Cibercultura e trata de um 
conhecimento construído coletivamente, onde cada um 
contribui com o que sabe sobre um assunto e com isso 
cria-se algo maior e distribuído entre mais pessoas. 
 É a partir da Cultura da Convergência que Jenkins 
chega a sua ideia principal, a narrativa transmídia. Em 
linhas gerais, é uma narrativa complexa espalhada por 
diferentes plataformas e que possui contribuições dos fãs 
em sua construção. Cada plataforma utiliza sua 
linguagem para contar uma parte da história, sempre 
expandindo o universo principal e não apenas repetindo o 
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conteúdo de outro local. Nos estudos de Scolari (2013), 
Star Wars aparece como uma narrativa transmídia.
Esta pesquisa entende fãs como pessoas que se 
empenham em procurar saber mais sobre o conteúdo de 
seu interesse, como Jenkins (2015) defende. Para 
conversar com os fãs, decidiu-se seguir pelo caminho dos 
estudos de recepção de Jacks e Escosteguy (2005). Essa 
linha vai até o receptor e busca entender como este 
recebe os conteúdos, relacionando-os com suas 
experiências pessoais e seu contexto. Prosseguindo a 
pesquisa chegou-se a grupos de fãs de Star Wars no 
Facebook.
 A observação inicial da pesquisa foi em três grupos 
(Star Wars, Star Wars Brasil e Academia Jedi do seu Darth), 
que se consideram os maiores da rede social. Nos grupos 
foi possível acompanhar durante um ano os temas que 
geram debates e as preocupações dos fãs com novos 
conteúdos. Além de opiniões sobre como as narrativas se 
desenrolam nos novos filmes, sobre compras de produtos 
e exaltar aspectos passados da saga, notou-se algumas 
discussões entre os fãs envolvendo temas diretamente 
ligados ao contexto atual do mundo. Esses temas centrais 
foram categorizados da seguinte forma: social 
(diversidade na escalação de atores); político 
(semelhanças da narrativa com contextos políticos); e 
religioso (adoração e representação). 
 Tendo essa observação inicial e ainda com auxílio de 
trabalhos realizados sobre o tema Star Wars disponíveis 
na biblioteca de teses e dissertações da Capes, foi 
elaborado um questionário. As perguntas foram divididas 
em blocos, o primeiro era de identificação, o segundo de 
relação com a saga Star Wars, o terceiro era a relação do 
fã com os filmes produzidos pela Disney, o quarto era 
identificação com os personagens e o último envolvia 

questões relacionados aos três temas observados nos 
grupos. O questionário está em fase de aplicação e foi 
compartilhado nos grupos de fãs onde foi realizada a 
observação inicial.
 O percurso metodológico prevê ainda a realização de 
entrevistas em profundidade, a partir dos questionários 
será feita uma divisão dos fãs em categorias centrais, por 
idade, sexo, forma de contato inicial com a franquia e 
ainda pretende-se seguir a tipologia de fãs proposta por 
Lopes (2011; 2018) - curadores, comentadores, 
produtores, compartilhadores, espectadores e aca-fãs - 
adequando a esta pesquisa.



COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO NO 
ENGAJAMENTO POLÍTICO 
DE ADOLESCENTES: A 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM 
CONSELHOS DE DIREITOS

POR MEIO DA ABORDAGEM METODOLÓGICA 
MULTIMODAL - COM ANÁLISES DOCUMENTAIS, 
PESQUISA-PARTICIPANTE/ PESQUISA AÇÃO, 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 
QUALI-QUANTITATIVOS E PRÁTICAS DE 
EDUCOMUNICAÇÃO – BUSCA-SE 
COMPREENDER O FENÔMENO DA 
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES EM 
ESPAÇOS DECISÓRIOS SOBRE POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE LHES DIZEM RESPEITO.
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 Para compreender melhor a essência deste trabalho, é 
fundamental discutir um conceito que será bastante 
utilizado: o de participação social de adolescentes. Para 
isso, faz-se uso das definições construídas através de 
marcos legais, sobretudo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Estatuto da Juventude(1) (BRASIL, 1990 e 
BRASIL, 2013), bem como pela produção acadêmica de 
estudiosos do assunto, como o paraguaio Juan Díaz 
Bordenave (1994) e o inglês Roger Hart (1992). A 
Convenção sobre os Direitos da Criança, em seu 
comentário Geral n° 12, inclusive, defende que a 
participação de crianças e adolescentes deva levar em 
consideração nove aspectos específicos (COMITÉ DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO, p. 31-33, 2009)(2). Importantes 
instituições nacionais de defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, como a ANDI Comunicação e Direitos, 
representada aqui pelo pesquisador Veet Vivarta, também 
defende que é preciso diferenciar “participação de 
presença” (VIVARTA, p. 43, 2011).
 Contudo, a pesquisa parte da premissa que a 
comunicação e a educação são campos de conhecimento 
e áreas estratégicas para a promoção da participação 
social de adolescentes, reconhecendo a educomunicação 
(3)  e a educação em direitos humanos como práticas 
capazes de fomentar, discutir e trocar conhecimentos 
sobre participação. Como essas práticas pode se dar em 
inúmeros espaços e contextos, optou-se pelo recorte da 
participação social em Conselhos de Direitos, com foco 
especial nos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – sobretudo 
pelos capitais político, social, econômico, cultural, 
ideológico, jurídico e educativo que possuem e/ou tem o 
potencial de possuir.
 O objetivo geral(4) do trabalho é discutir a 

os efeitos e os desafios da participação social de 
adolescentes no Brasil, em Conselhos de Direitos, a partir 
da realização de pesquisa com caráter multimodal que vai 
considerar, dentre outras coisas, os apontamentos de um 
grupo de adolescentes representantes de todas as cinco 
regiões brasileiras que compõem o CPA – Comitê de 
Participação de Adolescentes (CONANDA, 2017)(5).
 Sendo assim, a pergunta que nos ajuda a 
compreender de forma sintética o problema que a 
pesquisa em andamento quer responder é a seguinte: 
qual é o papel da comunicação e da educação na 
promoção da efetiva participação social de adolescentes? 
E como os(as) adultos(as) podem contribuir 
positivamente nesse processo? Para responder a questões 
complexas como essas, um conjunto de procedimentos se 
faz necessário, o que leva a crer na necessidade de uma 
abordagem metodológica composta de múltiplas ações e 
facetas que ajudam a chegar num objetivo principal, uma 
espécie de mosaico metodológico que podemos 
classificar como metodologia multimodal. 
 É importante destacar aqui um posicionamento do 
pesquisador que vem sendo levado em consideração 
desde a criação do projeto de pesquisa: a importância da 
pesquisa ação e da pesquisa participante(6), entendendo 
que, neste caso, há um compromisso social do 
pesquisador com a temática investigada e com a causa da 
participação social de adolescentes. Em suma, os 
procedimentos metodológicos incluem: a) a observação 
participante das atividades do CPA – Comitê de 
Participação de Adolescentes durante a primeira vez em 
que estiveram reunidos(7); b) ações de advocacy/ 
incidência política local em relação a essa pauta(8); c) a 
análise documental a respeito do assunto participação 
social de adolescentes no Brasil(9); d) a aplicação de 
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(7) Atividade com algumas características etnográficas, registradas por meio de 
notas de pesquisa de campo durante a realização do Encuentro de Niñas, Niños y 
Adolescentes – Subregión Sur, realizado no Colégio Marista São José/ Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), em Novembro de 2018. Tal observação da atuação do 
CPA em seu espaço coletivo foi importante, dentre inúmeros outros motivos, para 
iniciar a criação de um laço com adolescentes ao invés de tê-los(as) como 
meros(as) objetos de pesquisa.

(8) Participação por mais de um ano em reuniões estratégicas de Conselhos 
Estaduais de Direitos – sobretudo o COPED PR (Conselho Permanente de Direitos 
Humanos do Estado do Paraná) e o CEDCA PR (Conselho Estadual de Direitos da 
Criança e do Adolescente do Estado do Paraná). Esta etapa está em andamento e já 
traz resultados práticos como a criação do material gráfico “10 passos simples para 
criar o CPA (Comitê de Participação de Adolescentes na sua cidade)”, bem como a 
sua disseminação aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente (UNIVERSO EDUCOM, 2019). Tal ação condiz com o caráter não 
meramente observador da pesquisa, que compreende a ação e a realização de 
conquistas efetivas em relação ao objeto pesquisado.

(9) Etapa já concluída que levantou a produção de 20 documentos que trazem a 
temática da participação social de adolescentes como assunto principal ou com 
algum tipo de destaque/ relevância em sua composição. O critério foi que a sua 
produção tivesse sido realizada diretamente pelo Conanda – Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente ou que tivesse sido apoiado ou financiado 
por esse órgão (o que foi analisado a partir da inserção da logo do Conselho como 
Apoio ou Realização em materiais da biblioteca que constam no seu site oficial). 
Esse resultado parcial será, inclusive, apresentado em Setembro no Intercom, em 
Belém (PR). Disponível em 
<http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2019/resumos/R14-0421-1.pdf>.

(10) O questionário está em fase de produção. Entretanto, os diálogos e 
articulações para saber os contatos e meios mais estratégicos para garantir que o 
material seja respondido pelos(as) adolescentes já foram realizados.

(11) Etapa em fase de articulação. A princípio, a intenção é propor ao CPA a 
produção colaborativa/ educomunicativa de algum conteúdo ou um conjunto de 
conteúdos midiáticos, que poderá ser uma revista digital, um blog, um conjunto de 
postagens para redes sociais ou outro material possível apontado pelo grupo. O 
ideal, para levantar aspectos relacionados ao objeto dessa pesquisa, é que a 
temática desse conteúdo produzido seja a participação social de adolescentes.
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NOTAS 
(1) Segundo essa legislação, “o jovem tem direito à participação social e política e 
na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude” e que o 
“envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por 
objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do País”, 
bem como “integrar espaços públicos de decisão com direito a voz e voto”.

(2) Todos os processos em que sejam escutadas crianças e adolescentes devem ser: 
a) Transparentes e informativos; b) Voluntários; c) Respeitosos; d)Pertinentes; 
e)Adaptados a eles/as; f) Inclusivos; g) Apoiadas na formação desses/as sujeitos/as; 
h) Seguros e atentos aos riscos; e i) Responsáveis.

(3) Para Ismar de Oliveira Soares (2011) é o conjunto de ações voltadas ao 
planejamento e implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver 
ecossistemas comunicativos abertos e criativos em espaços educativos (...). Pode 
ser considerado um processo de educação midiática, baseada em aprender com, 
pela e para a mídia, através da leitura crítica dos meios, produção de conteúdo 
midiático e troca de conhecimentos através dos recursos multimídia.

(4)Os objetivos específicos, por sua vez, são: a) Descobrir como adolescentes 
enxergam os processos de comunicação e o uso de tecnologias na construção e 
desenvolvimento de suas práticas de participação social; b) Verificar como 
adolescentes enxergam os processos de educação na construção de suas práticas 
de participação social; c) Conhecer principais hábitos de consumo de mídia e de 
produção de conteúdo dos(as) adolescentes pesquisados(as) que possuam 
potencial de instigar seus pares à participação social; d) Entender como as práticas 
dos(as) adultos(as) podem contribuir ou não no processo de fortalecimento das 
estruturas de garantia do direito de participação de adolescentes; e) Desenvolver 
ações e/ou projetos, de forma colaborativa ou individual, de modo a incidir para 
que as transformações sociais desejadas em relação à participação social de 
adolescentes já comece a acontecer desde o desenvolvimento desta pesquisa.

(5) O CPA atua como um organismo que é consultado pelo Conanda – Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que, por sua vez, é um espaço de 
participação social composto de forma paritária por representantes 
governamentais adultos (de Secretarias do Governo Federal e Ministérios) e 
também de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), legalmente constituídas, que 
atuam em âmbito nacional e/ou regional na defesa, promoção e garantia de 
direitos da criança e do adolescente. Os(as) conselheiros(as) contribuem, dentre 
outras coisas, na deliberação de políticas públicas, no que deve ser feito com o 
FNCA – Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e no acompanhamento da 
elaboração e execução do Orçamento da União para o público etário infantil e 
adolescente.

(6) De modo geral, Cecilia Peruzzo (p. 14, 2003) e Michael Thiolent (p. 74, 2000) 
explicam que a pesquisa ação está ligada à intenção deliberada do(a) 
pesquisador(a) em contribuir com a solução de determinado problema social 
pesquisado e, no caso da pesquisa participante, o(a) pesquisador(a) deixa de ser 
um(a) mero(a) observador(a) e inclui em suas estratégias de pesquisa a 
participação direta nas ações que está pesquisando: em ambos os casos,  
procedimentos que interferem direta e constantemente nos resultados que serão 
observados.

pesquisa quali-quantitativa junto aos(às) adolescentes do 
CPA(10); e) produção de conteúdos a partir de processos 
educomunicativos com adolescentes do CPA(11). 
Acredita-se que, através da análise dos resultados obtidos 
desses processos, suas ressignificações, eventuais 
repercussões de sua circulação midiática, seus impactos e 
desdobramentos práticos em âmbitos local, estadual, 
regional e nacional será possível obter respostas mais 
satisfatórias à pergunta-problema deste trabalho. Desde 
já, é possível indicar alguns apontamentos preliminares, 
sobretudo, no campo da importância do advocacy e da 
luta constante para a efetivação da participação social de 
adolescentes, para eles(as) e com eles(as); a necessidade 
de desenvolver e fortalecer estratégias de comunicação e 
visibilidade dessa causa de maneira criativa e para 
diferentes públicos; a importância da superação do 
adultocentrismo e da identificação e formação de 
adultos(as) aliados(as); a formação de professores(as) e 
de diversos outros profissionais no campo da educação 
em direitos humanos para que compreendam a 
interconexão do direito à participação social com 
absolutamente todos os outros direitos fundamentais de 
adolescentes; e a potência da educomunicção como mola 
propulsora estratégica para a efetivação do direito à 
participação social de adolescentes.
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JOGABILIDADE DA CAIXA 
PRETA: RITUAIS 
ICONOFÁGICOS EM 
BLOODBORNE

UM ESTUDO SOBRE COMO O JOGAR CONSTRÓI 
A NARRATIVA A PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE 
GAME E JOGADOR COMO UM RITUAL DE 
CONSUMO A PARTIR DA ICONOFAGIA

RESUMO

JOGOS DIGITAIS; PRODUÇÃO DE SENTIDO; 
IMAGEM; ICONOFAGIA; CONSUMO.

PALAVRAS-CHAVE

 Os jogos digitais são mais do que apenas imagens em 
uma tela que respondem a um comando feito pelo 
jogador, mas parte de um processo comunicacional em 
que a produção de sentido é resultado da interação entre 
o indivíduo e o meio eletrônico. Dessa forma, a narrativa 
de um game depende do ato do jogar, existindo apenas 
enquanto potencialidade que se realiza por meio do 
gameplay. Para que essa realização aconteça, contudo, é 
preciso que o jogador entre no mundo do game, sendo 
devorado por essas imagens para que possa ser, enfim, 
parte do jogo. Uma espécie de simbiose entre homem e 
máquina.
 Mas como essa narrativa é construída apenas pelo 
gameplay? A partir da análise do game Bloodborne 
(2015), esse estudo tem como objetivo compreender 
como funciona o processo de produção de sentido pelo 
qual passa o videogame enquanto um ritual de consumo. 
Para isso, partimos do conceito de iconofagia proposto 
por Baitello (2014) e da ideia de Caixa Preta apresentada 
por Flusser (2013) para entender justamente o entrar no 
jogo como uma realização da potencialidade que o jogo 
digital oferece (NESTERIUK, 2009).
 A escolha de Bloodborne enquanto objeto de estudo 
se dá justamente pela forma não convencional com que o 
game apresenta sua narrativa. O jogador é levado para a 
terra fictícia de Yarnham, que já começa tomada por 
monstros e pessoas enlouquecidas. E, ao jogador, não é 
explicado exatamente o que aconteceu. Isso porque, ao 
invés de contar sua história por meio de uma linguagem 
mais próxima da cinematográfica (como muitos jogos 
fazem), Bloodborne se aproveita dos elementos de sua 
mecânica para desenvolver sua trama. O jogar se torna 
parte fundamental para o desenvolvimento da história, 
que só acontece quando o game é jogado.

 Assim, para entender como a narrativa se apresenta 
em simbiose com os elementos de jogabilidade, é preciso 
pontuar quais são as características que definem o meio, 
partindo das definições mais clássicas sobre jogos de 
Huizinga (2017) e Caillois (2017) e expandindo-as para o 
ambiente digital a partir das noções de Salen e 
Zimmerman (2012), sobretudo na noção de interação 
lúdica significativa, em que o significado surge justamente 
a partir da ação do jogador e a resposta do sistema. 
 Como o objetivo da pesquisa é investigar como se dá 
o processo iconofágico que produz sentido, a 
metodologia aplicada é a autoetnografia, ou seja, o jogar 
como um ir a campo. Como defendem Amaro e Paz 
(2018), é ter intimidade com o objeto e dominar as 
técnicas do jogo para evitar olhares enviesados e 
perspectivas de terceiros. Para isso, utiliza-se métodos da 
observação participante vindos da Antropologia para 
coletar dados a partir da observação do mundo virtual do 
jogo (BROWN, 2015) para entender como a história é 
contada a partir dos elementos de jogabilidade.
 Isso significa jogar com o olhar do pesquisador, 
registrando avanços, impressões e descobertas em um 
diário de pesquisa. É entrar no mundo virtual de Yarnham 
de Bloodborne para observar como a jogabilidade — 
personagens, ambientes, itens e até mesmo mecânicas — 
e narrativa se relacionam. Além disso, esses registros 
também são feitos em vídeo para a captação de imagens 
para análise de elementos de design que ajudem a 
descrever esse diálogo a partir da parte estética presente 
no game.
 Esses dados coletados são passados, portanto, pelo 
filtro da análise formal de Lankoskie e Björk (2015), que 
propõem uma forma de sistematizar o jogo a partir de 
suas estruturas primárias. Assim, o estudo passa a olhar 
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para os elementos formais que os autores descrevem 
como presentes em todos os jogos digitais — 
componentes, ações, objetivos e recompensas — para ver 
como eles apresentam em Bloodborne e, principalmente, 
como essas estruturas desenvolvem a narrativa.
 Diante dessas duas etapas, a pesquisa entra em sua 
parte final, que é justamente a análise dessa relação entre 
jogabilidade e narrativa como um ritual de consumo que 
funciona como uma caixa preta que tem a iconofagia 
como um ponto fundamental. 



PRODUÇÃO DE SENTIDO DE 
FÃS DE FUTEBOL SOBRE 
MASCULINIDADES NA 
FANPAGE CENAS 
LAMENTÁVEIS

A PESQUISA É UMA ANÁLISE DE DISCURSO 
SOBRE MASCULINIDADES EM UM CONTEXTO 
DE CONTRAIDENTIFICAÇÃO AO FUTEBOL 
MODERNO. O OBJETO EMPÍRICO É A FANPAGE 
CENAS LAMENTÁVEIS, ONDE OCORRE INTENSA 
PRODUÇÃO DE SENTIDO SOBRE O TEMA. 

RESUMO

MASCULINIDADES; FUTEBOL MODERNO; 
FANPAGES; ANÁLISE DE DISCURSO.

PALAVRAS-CHAVE

 Esta pesquisa almeja compreender a construção de 
discursos sobre masculinidades em um contexto de 
contraidentificação a um futebol profissional elitizado, 
midiatizado e mercantilizado – chamado daqui em diante 
de futebol moderno. Para isso, será analisada a produção 
de sentido de posts e comentários de fanpage Cenas 
Lamentáveis.
 O futebol é entendido pela ótica de gênero como 
espaço de validação de atributos de masculinidades 
tradicionalmente hegemônicas (BANDEIRA, 2017); e pela 
ótica das mudanças socioeconômicas ocorridas a partir 
dos anos de 1980, que ocasionam a transformação de 
clubes em empresas, aumentam o preço de ingresso, 
entre outras práticas que impactam negativamente a 
cultura torcedora (SANTOS, 2017). 
Pesquisas empíricas sugerem correlações entre 
masculinidades e futebol moderno, mas sem fazer 
tensionamentos de gênero. Lopes e Holanda (2018) 
apontam a supressão de certas vivências de 
masculinidade; Santos (2017) cita a existência de uma 
cultura viril em setores mais populares dos estádios; e 
Bandeira (2017) a associação de modernidade a modelos 
menos legitimados de masculinidades. Nesses casos o 
feminino também é subordinado ao masculino.
 Espera-se preencher uma lacuna teórica e empírica 
nos estudos sobre tal modernização: compreender quais 
os impactos da contraidentificação ao futebol moderno 
na vivência de masculinidades no espaço futebolístico 
“tradicional”, a partir da comunicação de sujeitos na 
internet. A justificativa social é o estímulo à criticidade das 
relações de poder desiguais em circulação no futebol. 
Assim, a pergunta de pesquisa que guia a investigação 
sobre esse fenômeno é: como se dá a produção de sentido 
sobre masculinidades no ambiente futebolístico 

“anti-moderno” presente na fanpage Cenas Lamentáveis 
(CL)? A fanpage foi selecionada por ter sido criada no 
contexto da Copa do Mundo de 2014; por desenvolver 
formas particulares de comunicação com os seguidores; e 
por ser representativa de grupos contraidentificados com 
o futebol moderno. O Facebook é observado por ser a 
rede social mais utilizada por brasileiros e principal 
espaço de atuação de CL.
 O objetivo geral da dissertação é compreender, a 
partir da produção de sentido, de que modo diferentes 
modelos de masculinidades atravessam o discurso sobre 
futebol nos posts e comentários da fanpage. Os objetivos 
específicos são: 1) examinar o funcionamento discursivo 
sobre futebol moderno e sobre o “futebol clássico”; 2) 
analisar o processo de construção dos modelos de 
masculinidades legitimados e silenciados nos discursos; 
3) identificar a tomada de posição dos sujeitos no discurso 
sobre masculinidades e futebol moderno. 
 O referencial teórico-metodológico adotado para 
realização da pesquisa é a Análise de Discurso (AD) 
(ORLANDI, 2005), que permite inferências sobre 
produção de sentido para além do que está explícito nos 
textos. Entende-se esta pesquisa como qualitativa 
(BAUER et al, 2002), comum a pesquisas de AD e de 
Comunicação.
 Foram coletados posts da página desde sua criação 
até outubro de 2018, compreendendo o período de duas 
Copas do Mundo. O corpus é composto pelo post com 
mais curtidas/comentários em cada ano, e com 
comentários com mais curtidas. Outro pré-requisito é a 
existência de discurso sobre masculinidade nestes textos. 
Foram extraídas desse corpus Sequências Discursivas que 
serão interpretadas pelo pesquisador, ancorado em 
referenciais teóricos que evitem subjetividades na análise 
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(ORLANDI, 2005). As seguintes noções teóricas serão 
mobilizadas na análise: Formações Discursivas; 
Posições-Sujeito; Interdiscurso; Silêncio; Resistência; 
Paráfrase e Polissemia.
 Também são essenciais as seguintes 
fundamentações: a) teorização sobre modos de vivência e 
hierarquias de masculinidades (CONNELL, 2005); b) sites 
de redes sociais (RECUERO, 2014) e a produção discursiva 
neles; e contextualização sobre as transformações 
socioeconômicas do futebol (SANTOS, 2017).  
 Até o momento, foram desenvolvidas análises 
preliminares sobre os posts e alguns comentários. 
Percebe-se que CL faz parte de um contexto de 
contestação do futebol moderno, mas desloca o sentido 
do termo. Preocupam-se pouco com temas como 
aumento nos preços de ingressos, e mais com uma 
estética/discursividade “tradicional” que perdeu espaço 
em função de mudanças progressistas da sociedade, 
como maior aceitação de masculinidades 
não-normativas, ou repreensão de comportamentos 
violentos até então normalizados.



A COMUNICAÇÃO EM JOGO: 
INTERAÇÕES 
COMUNICATIVAS 
MOTIVADAS PELO 
VIDEOGAME NO 
ECOSSISTEMA MIDIÁTICO 

ESTA PESQUISA BUSCA COMPREENDER COMO 
OCORREM AS INTERAÇÕES COMUNICATIVAS A 
PARTIR DO VIDEOGAME NO ECOSSISTEMA 
MIDIÁTICO, QUE OBSERVA OS MEIOS 
ENQUANTO AMBIENTE EM CONSTANTES 
TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E 
TECNOLÓGICAS.  

RESUMO

COMUNICAÇÃO; ECOSSISTEMA MIDIÁTICO; 
INTERAÇÕES COMUNICATIVAS; VIDEOGAME.

PALAVRAS-CHAVE

 Pensar em videogame, num primeiro momento, nos 
remete a pensar em diversão. Nesse contexto, a 
possibilidade de viver uma personagem por algumas 
horas, jogar contra um amigo ou mesmo desafiar a 
própria máquina proporciona diferentes experiências e 
interações. O jogo pode ir além do lúdico e da 
competitividade, pois estabelece laços e perpassa 
fronteiras. E o interesse pelo videogame aumenta a cada 
ano. Uma pesquisa realizada, em julho de 2018, pela 
empresa holandesa New Zoo(1) - especializada no 
mercado de games e mobile -, revela que o número de 
jogadores no Brasil atingiu a marca de 75,7 milhões, e o 
país ocupa a 13ª colocação no ranking mundial deste 
segmento. Os dois primeiros lugares desse ranking são 
ocupados pela China (619, 5 milhões) e pelos Estados 
Unidos (178,7 milhões). 
 Há uma variedade de jogos à disposição no mercado 
que vão desde a possibilidade de jogar com um 
smartphone, jogos para consoles até os computadores 
mais robustos que permitem jogar online e em equipe 
com diferentes possibilidades de interação, sejam essas 
interações sociais, a interação com o jogo - a jogabilidade 
e a interatividade e os estudos de IHC (Interação Humano 
Computador). Neste estudo, pretende-se verificar as 
interações comunicativas que ocorrem a partir de 
diferentes tipos de jogos. 
 Sob o viés do ecossistema midiático (CANAVILHAS, 
2010; SCOLARI, 2010, 2013 e 2015; BARICHELLO, 2013), o 
videogame nesta pesquisa é observado enquanto meio 
de comunicação que motiva interações em outros 
ambientes. O ecossistema midiático é constituído por um 
ambiente cultural, onde convive-se com diferentes meios 
e formas de comunicação. As interações nesse 
ecossistema vão além da relação homem-máquina para 

Vizer e Carvalho (2013), pois há uma interdependência e 
co-dependência entre ambos. Nesta pesquisa de 
mestrado, observa-se os fatores tecno ambientais, os 
instrumentos software e hardware, a interatividade com o 
conteúdo, a relação homem/meio, a convergência e o 
consumo. Para João Canavilhas (2010), todos esses 
elementos tiveram um grande peso para a transformação 
do ecossistema midiático.   
 Isto posto, o videogame é compreendido nesta 
pesquisa como a materialização do que ocorre no referido 
ecossistema. Ao partir do pressuposto que o videogame é 
uma mídia que foi criada com a finalidade de 
entretenimento, e observando as possibilidades de 
interações, formula-se a seguinte questão: de que 
maneira o videogame motiva interações comunicativas 
no ecossistema midiático? Para tanto, o objetivo geral 
desta pesquisa é compreender como ocorrem as 
interações comunicativas a partir do videogame no 
ecossistema midiático. Os objetivos específicos buscam 
identificar interações comunicativas a partir do 
videogame; estudar interações comunicativas que 
ocorrem em decorrência do jogo (online) e observar o 
videogame como influenciador e influenciado enquanto 
mídia promotora de interações. 
 Os operadores teóricos da presente pesquisa estão 
centrados nos estudos das interações sociais 
(THOMPSON, 2004 e 2008), interações e interatividade 
(PRIMO, 2007, 2008; FRAGOSO, 2001), interações 
comunicativas (FRANÇA, 2008), o ecossistema midiático e 
o Game Studies (HUIZINGA, 2000; CALLOIS, 2001; 
MURRAY, 2005; AARSETH, 2004; JUUL, 2005; FRASCA, 
2003; FRAGOSO, 2016; 2018). 
Estudos anteriores (FRAGOSO, 2016) revelam que 
pesquisas acadêmicas na área de Estudos de Jogos ainda 
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carecem de investigação. “Sem o crescimento da 
quantidade de estudos nacionais, a maturidade 
teórico-metodológica não será suficiente para afirmar a 
presença do tema como ponto de fundação de uma nova 
área de conhecimento no País” (FRAGOSO et al, 2016, p. 
13). A fim de complementar os levantamentos já 
concebidos na área, uma pesquisa da pesquisa (BONIN, 
2012) foi realizada para buscar teses e dissertações na 
área de Comunicação nos programas de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM) nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) no Brasil. A partir da busca pelo termo 
videogame no Banco de Teses e Dissertações da Capes 
foram encontrados 44 trabalhos no período entre 2007 a 
2017, dos quais, 12 estudam essa mídia com foco em 
interações e/ou interatividade a partir do jogo. Em outro 
momento, com recorte nos PPGCOMs do Sul do Brasil, 
foram incluídas palavras correspondentes ou 
correlacionadas ao termo(2). Os resultados identificaram 
18 trabalhos com a temática videogame, e destes, seis 
tratam das interações sociais, regimes de interação, 
interações simbólicas e interatividade (IOSCOTE, 2018).  
 Os procedimentos metodológicos do presente estudo 
seguiram com a aplicação de questionário online. Este 
questionário, constituído de 24 perguntas, foi 
disponibilizado, entre dezembro de 2018 a fevereiro de 
2019, nas seguintes plataformas de redes sociais 
Facebook, Twitter(3), Whatsapp(4) e Discord(5). No 
Facebook, foram escolhidos sete grupos fechados de 
jogos online, como League of Legends Brasil, 
PlayerUnknown'sBattlegrounds, Fortnite Brasil entre 
outros por serem, à época, os maiores, com média de 100 
mil participantes. Essa entrada prévia nos grupos teve a 
intenção da divulgação do questionário online, porém, 
notou-se mais relevante para a pesquisa a aplicação do 

questionário em outros grupos relacionados a videogame 
como Clube do Videogame (310.715 membros em 
11/12/2018) e Cooldown E-Sports n' Burgers (150.963 
membros em 11/12/2018) na tentativa de uma 
heterogeneidade nas respostas.
 Após a divulgação, foram recebidos 589 
questionários, dos quais 574 estavam completos. No 
cálculo amostral desta pesquisa, previa-se a necessidade 
de 385 participantes, considerando 5% de margem de 
erro e intervalo de 95% de confiança. Sobre os resultados, 
destacam-se alguns pontos: A narrativa de um jogo 
aparece como prioridade dos jogadores respondentes 
(23%).  O jogo favorito é a própria motivação para 
interagir com outros players, por que aqui os amigos 
jogadores aparecem como última opção (4%). Para os 
respondentes (95%) é importante conhecer novas 
pessoas e fazer novas amizades a partir do videogame. 
No entanto, 73% afirmam que em sua cidade não existem 
locais especializados que promovem encontros e/ou 
competições de videogames. E ainda, 47% afirmam que 
não frequentam torneios de videogames como 
eventos/feiras, torneios oficiais ou espaços 
especializados como bares/lanchonetes onde ocorrem 
competições. A reunião presencial em bares, lanchonetes 
e espaços especializados, não é motivo para jogar games 
por 37% dos respondentes.   
 Por meio dos procedimentos adotados, os resultados 
evidenciam que as interações ocorrem, na maior parte, de 
maneira online. Uma nova fase de investigação foi 
proposta para examinar as interações comunicativas. Para 
tanto, serão selecionados entre os respondentes 10 
jogadores para entrevista em profundidade. A seleção 
não será aleatória, priorizarão os respondentes com 
maior interação comunicativa com base na região, na 

idade, no tempo de jogo, nos hábitos de consumo e na 
participação em grupos de jogos online em redes sociais. 
Nesta trilha metodológica, serão observados de forma 
silenciosa (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011) em 
grupos dos jogos oficiais no Facebook para verificar os 
tipos de interação que são realizadas por eles. Os dados 
coletados nessa fase serão submetidos a técnica de 
Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Ademais, 
considera-se nessa fase também a observação destes 
jogadores por meio da Twitch.TV - plataforma de 
streaming ao vivo de games que ainda é pouca explorada 
no âmbito acadêmico (PAZ, 2015).
 Com este estudo pretende-se verificar os tipos de 
interação nos jogos a partir de um ecossistema midiático. 
Afinal, ao vislumbrar o videogame enquanto mídia, 
compreender como ocorrem as interações neste 
ecossistema pode trazer contribuições significativas para 
o entendimento das transformações culturais e 
tecnológicas que perpassam nossa sociedade. 



NOTAS 
(1)  Disponível em:
 https://newzoo.com/insights/infographics/brazil-games-market-2018/. Acesso 
em: 06 ago. 2018.

(2) Nesta busca com recorte para a Região Sul foram utilizados também os termos: 
jogos online, jogos digitais, gameplay, jogos eletrônicos, esportes eletrônicos, 
ciberesportes, ciberatletas e avatar. 

(3) No Twitter a divulgação ocorreu por meio do perfil da autora da presente 
pesquisa.Alguns jogadores da rede de contatos da autora foram selecionados para 
uma abordagem direta. 

(4) No Whatsapp a divulgação ocorreu de maneira individual, com uma mensagem 
em abordagem direta junto aos jogadores que faziam parte da rede de contatos da 
autora.  

(5) O Discordé uma plataforma muito popular entre os jogadores. Sua 
funcionalidade é similar ao Skype.Nessa plataforma os jogadores podem criar 
grupos, fazer ligações e trocar mensagens de texto.Por iniciativa dos próprios 
jogadores, o questionário foi divulgado no Discord de forma espontânea para 
contribuir com a divulgação da pesquisa.   
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O PÚBLICO DA 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
NA WEB 2.0: UMA ANÁLISE 
A PARTIR DO SCIENCE 
VLOGS BRASIL

PESQUISA DE CARÁTER QUANTI-QUALITATIVO 
SOBRE AS AUDIÊNCIAS DE CANAIS VOLTADOS À 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE. 
ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS ONLINE E 
ANÁLISE DE CONTEÚDO, ABORDA ASPECTOS 
REFERENTES AO PERFIL DO PÚBLICO E FORMAS 
DE PARTICIPAÇÃO.

RESUMO

 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA; CIÊNCIA; YOUTUBE; 
WEB 2.0.

PALAVRAS-CHAVE

 Embora o conhecimento científico ocupe lugar 
privilegiado na trajetória das sociedades, persiste uma 
noção amplamente difundida de que a ciência é 
"complexa demais" para o homem comum. Um conceito 
difuso e distante da realidade cotidiana experimentada 
pela maioria das pessoas; um assunto que, 
ocasionalmente, aparece enquanto curiosidade nos meios 
de comunicação, quase sempre relacionado a 
descobertas pontuais e cientistas de destaque.
 Ainda assim, a ciência continua a influenciar 
profundamente a direção dos avanços tecnológicos e as 
tomadas de decisões políticas que afetam toda a 
coletividade. O acesso a este conhecimento, então, passa 
a significar acesso à cidadania. Aqui entra em cena a 
Divulgação Científica (DC), prática que assume a tarefa de 
mediação entre os cientistas e o público em geral.
 Durante muito tempo, a DC foi uma atividade quase 
que estritamente jornalística. Os veículos profissionais e 
seus agentes ( jornalistas, editores, empresários da 
comunicação), portanto, eram os principais 
intermediários entre cientistas e o público. A origem do 
chamado jornalismo científico se confunde com o próprio 
surgimento da ciência moderna. De acordo com Wilson da 
Costa Bueno (2009), no Brasil a prática remonta ao final 
do século XVIII, com Hipólito da Costa, fundador do 
CorreioBraziliense. Publicações especializadas foram 
lançadas ao longo do Século XX, mas é nos anos 1980, 
quando surgem as revistas Superinteressante, Globo 
Ciência (hoje Galileu) e Ciência Hoje, que a DC brasileira 
vive um momento de intensa popularização. Bueno 
(2009) lembra ainda que muitos jornais passaram a 
circular cadernos/editorias de Ciência e Tecnologia nesse 
mesmo período; já na televisão, a DC teve entrada ainda 
mais tardia, mesmo nos canais por assinatura.

 Até então, eram escassas as mídias em que os próprios 
cientistas assumiam o papel de divulgadores de ciência (a 
série televisiva americana “Cosmos”, roteirizada e 
apresentada pelo astrônomo Carl Sagan, foi uma das 
raras exceções). Esse cenário, no entanto, começa a se 
transformar lentamente com a popularização da internet, 
especialmente com a criação dos primeiros blogs de 
ciência. Mais tarde, a tendência inaugurada pelos blogs 
passou a se desenvolver também nos serviços de 
 streaming de vídeo, especialmente o  YouTube, a terceira 
rede social mais utilizada pelos brasileiros, atrás apenas 
do  Whatsapp e do  Facebook , segundo a Pesquisa 
Brasileira de Mídia, realizada em 2015 pela Secretaria 
Especial de Comunicação da Presidência da República.
 O universo dos canais brasileiros de  YouTube voltados 
à Divulgação Científica é amplo e heterogêneo; a 
facilidade em criar e difundir conteúdo nesta plataforma, 
bem como a lógica de monetização dos vídeos de acordo 
com o número de visualizações, faz com que sejam 
abundantes os canais que se apresentam como 
divulgadores de ciência. Dessa forma, delimitar o objeto 
empírico desta pesquisa é um desafio de filtragem. Após 
análise exploratória de alguns dos canais de DC mais 
acessados do  YouTube , localizados através da ferramenta 
de busca da própria plataforma, chegou-se ao  Science 
Vlogs Brasil , espécie de comunidade  online de  vloggers 
 de ciência. A iniciativa surgiu em 2016 como 
desdobramento do  Science Blogs Brasil,  parceria entre 
diversos produtores de conteúdo que vinham há algum 
tempo escrevendo sobre ciência na blogosfera.
 Uma vez delimitada a rede Science Vlogs Brasil(1) 
como universo para acessar a DC no  YouTube,  a pesquisa 
foca seu olhar no papel das audiências. Assim, a pergunta 
que norteia o trabalho é: Que características assume o 
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público dos canais de divulgação científica da rede SVBr, 
no  YouTube?  O objetivo geral é compreender os aspectos 
que marcam essa audiência e suas formas de 
participação. Como objetivos específicos, temos: 
 1 - Descrever o perfil do público da DC nos canais da 
rede SVBR; 2 - Identificar marcas e tendências da 
interação dos públicos com conteúdos e seus produtores; 
3 - Verificar preferências e comportamentos das 
audiências e; 4 - Analisar a visão que os produtores de 
conteúdo possuem de suas audiências e verificar se (e 
como) isso se reflete na confecção dos produtos.
 A metodologia é constituída por três ferramentas com 
diferentes finalidades: A Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011) para o  corpus de comentários coletados de um 
número pré-determinado de vídeos, utilizando como 
critério o número de visualizações; 
questionárioonlinev oltadoàsaudiênciasdoscanaisdarede
SVBr;questionário online voltado aos produtores de 
conteúdo da mesma rede.
 A pesquisa tem dois grandes eixos teóricos: o primeiro 
discute a Ciência e a Divulgação Científica; aspectos 
históricos, o papel do conhecimento científico na 
sociedade contemporânea, as práticas pioneiras da DC no 
Brasil e conceitos derivados, como o jornalismo científico. 
Também discute o papel da internet enquanto novo meio 
para a Divulgação Científica e como essa atividade foi 
alterada com a popularização da rede. O segundo eixo 
trata da Cultura Digital, as diferentes interpretações sobre 
o papel da técnica na sociedade, a ascensão do paradigma 
comunicacional da Web 2.0, a redefinição dos papéis de 
emissor e receptor e o  YouTube  enquanto site de rede 
social.
 Os principais operadores teóricos são a Cultura da 
Participação, a noção de user-generated content e 

 prosumerism,  bem como os conceitos de  Gatewatching 
(BRUMS, 2005) e  de Consumo Midiático (JACKS et al., 
2005). Também é considerada a perspectiva de McLuhan 
referente ao desempenho dos meios na (con)formação 
dos conteúdos.

NOTAS 
(1) A rede conta com um filtro de qualidade próprio, o que facilita o processo de 
recorte do  corpus d  esta pesquisa, uma vez que o YouTube em si não categoriza 
vídeos de DC.
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COMUNICAÇÃO E ATIVISMO 
AMBIENTAL NO 
ENFRENTAMENTO À 
POLUIÇÃO  DAS 
NASCENTES DO RIO 
CACHOEIRA EM JOINVILLE 
(SC) 

A PESQUISA BUSCA ENTENDER COMO O 
JORNALISMO AMBIENTAL E A JORNALISMO 
CIDADÃO ATUARAM NO PROCESSO DE 
ENFRENTAMENTO À POLUIÇÃO DAS 
NASCENTES DO RIO CACHOEIRA EM SANTA 
CATARINA, BEM COMO NA MOBILIZAÇÃO 
NETATIVISTA DA COMUNIDADE LOCAL. 

RESUMO

JORNALISMO AMBIENTAL; NETATIVISMO; 
POLUIÇÃO DE NASCENTES; MOBILIZAÇÃO 
POPULAR; COMUNICAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE

 O processo de poluição das nascentes do rio 
Cachoeira, localizado na cidade de Joinville, estado de 
Santa Catarina, teve início na década de 1960 e foi 
acentuado nos anos seguintes devido ao 
desenvolvimento urbano e industrial da região. A luta da 
comunidade e entidades ambientais para reverter o 
quadro não foi eficaz durante anos, bem como não teve 
apoio efetivo da mídia em geral. Para tanto, em um 
segundo momento, um grupo de moradores da 
comunidade local (GOHN, 2010) se mobilizou (TORO, 
WERNECK, 1996) e criou seus próprios canais de 
comunicação, como um blog e um canal de web TV, que 
aliados a outras estratégias foram fundamentais no 
combate à poluição. 
 Para compreender essa dinâmica, algumas perguntas 
precisam ser respondidas, sendo a principal delas: como o 
jornalismo cidadão e o netativismo atuaram e participam 
no combate à poluição das nascentes do rio Cachoeira? 
O objetivo geral desta pesquisa é discutir o papel do 
ativismo/net-ativismo ambiental (DI FELICE; PEREIRA; 
ROZA, 2017; FROME, 2008), compreendidos como ações 
amplas de comunicação, assim como o papel do 
jornalismo cidadão, em cenários de degradação 
socioambiental (HANNIGAN, 1995). Para tal, foram 
elencados os seguintes objetivos específicos: 1) 
Rememorar a história do rio Cachoeira e compreender 
como se dá sua representação social no âmbito das 
comunidades do município de Joinville. 2) Verificar o 
processo de mobilização e ativismo ambiental realizados 
no local, bem como as ações de comunicação tradicionais 
e digitais incorporadas ao processo.  3) Identificar como o 
jornalismo cidadão e o jornalismo ambiental atuaram nas 
transformações ambientais na área das nascentes do rio 
Cachoeira. 4) Observar como a comunidade envolvida 

entende o processo de ação e comunicação no combate 
ao problema do lixo nas nascentes e estimular esta 
discussão no âmbito local.
 Esta pesquisa pode servir como referência para 
compreensão do processo de empoderamento do 
cidadão comum (PERUZZO, 2004) e do uso da mídia para 
enfrentar problemas socioambientais. Entender e discutir 
o processo de mobilização social e do uso do netativismo 
(DI FELICE; PEREIRA; ROZA, 2017) pode servir de modelo 
para outras comunidades que enfrentam problemas 
semelhantes, bem como observar decorrências, como a 
transferência do problema para áreas vizinhas 
(CASTELLS, 2006). As evidências empíricas relacionadas 
aos objetivos desta pesquisa estão sendo obtidas pelo 
contato direto com a comunidade do bairro Costa e Silva, 
local da nascente do rio Cachoeira, aqui visto como ator 
não-humano, a partir do qual o movimento de 
mobilização se configura. São atores humanos envolvidos 
com relação à luta pela despoluição das nascentes do rio: 
moradores, estudantes, professores, pesquisadores, 
ativistas e lideranças comunitárias. A ênfase entre estes 
atores, está posta nos ativistas que participaram das 
diversas ações promovidas pela mobilização. 
 A pesquisa aborda os conceitos mais tradicionais de 
sociologia ambiental (HANNIGAN, 1995; CASTELLS, 
2006), de jornalismo cidadão (FROME, 2008; BRUNS, 
2011) e de net-ativismo (DI FELICE, 2017) sendo 
relacionados com as ações da comunidade em foco e suas 
estratégias de comunicação.
Estas leituras são confrontadas com as inquietações 
apresentadas e transformadas em questões norteadoras 
para a investigação por meio da técnica da entrevista em 
profundidade (DUARTE, 2010): Como as formas de 
ativismo participaram na solução dos problemas 
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ambientais verificados nas nascentes do rio Cachoeira? 
Quais as estratégias de comunicação utilizadas no 
processo em estudo? No âmbito destas estratégias, é 
possível se situar práticas de jornalismo cidadão e de 
jornalismo ambiental? Como a representação do rio 
motiva a comunidade para enfrentar a poluição?  A 
solução local da questão ambiental, a partir da 
mobilização ativista, gerou um novo problema para outra 
comunidade?
 É importante assinalar que a participação deste 
pesquisador no processo de ativismo local, permitiu, pela 
observação participante (GIL, 1999), identificar o núcleo 
duro dos moradores mais engajados: cerca de oito 
pessoas a serem qualificadas no capítulo metodológico, a 
serem entrevistadas em profundidade, já em um segundo 
momento da pesquisa de campo. Também estudantes da 
escola localizada no bairro Costa e Silva na região das 
nascentes do Cachoeira, a Escola Municipal Pedro Ivo 
Campos e professores envolvidos na ação, fazem parte 
dos atores do processo a serem contatados como 
informantes de pesquisa, por meio de entrevistas 
semi-estruturadas ou/e grupos focais. 
 Para um terceiro momento, a mesma observação 
participante permitirá descrever o histórico da 
mobilização, a ser documentado, e, em especial, elencar, 
caracterizar e analisar as estratégias de ação e 
comunicação realizadas, para tipificar as formas de 
ativismo e características de mobilização. Aqui também 
serão identificadas e analisadas as ações que envolvem 
práticas de jornalismo cidadão e ambiental, de acordo 
com os conceitos teóricos sobre estas modalidades do 
jornalismo. Tal triangulação de procedimentos 
metodológicos (THOMPSON, 1995) permitirá verificar, ao 
final, como o ativismo/netativismo ambiental e o 

jornalismo contribuíram efetivamente para as 
transformações ambientais da comunidade em questão.
 A pesquisa ação (GIL, 1999), com observação 
participante e entrevistas em profundidade estão sendo 
realizadas com moradores e especialistas, sendo que as 
perguntas elencadas seguem uma estratégia para 
otimizar a obtenção de informações sem que para isso o 
entrevistado necessite conhecimentos avançados em 
comunicação social. Na entrevista com a comunidade, 
foram coletados dados dos entrevistados, sendo que a 
entrevista objetiva entender qual a participação e qual o 
entendimento desses sobre os fatos.
 Com o material obtido por meio dos procedimentos 
técnicos de pesquisa, duas formas de análise serão 
privilegiadas, a partir de leitura flutuante cuidadosa 
(BARDIN, 2011), seguida de uma classificação a partir de 
categorias a serem devidamente definidas, dos 
depoimentos e falas coletadas, bem como do material de 
comunicação produzido pelos ativistas envolvidos e das 
informações coletadas. A partir daí o pesquisador fará 
inferências, apoiadas pelas leituras teóricas e seu 
background como pesquisador participante, o que 
permitirá uma interpretação analítica dos resultados 
obtidos. 
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AS INTERAÇÕES ENTRE 
LEITORES DA SEÇÃO LONG 
READ DO THE GUARDIAN: 
ENTRE A POLÍTICA 
EDITORIAL DE MODERAÇÃO 
E A MANUTENÇÃO DAS 
AUDIÊNCIAS ATIVAS 

ESTA DISSERTAÇÃO BUSCA COMPREENDER A 
CONDUÇÃO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE 
ON-LINE DE LEITORES DE UM DOS MAIORES 
JORNAIS DO MUNDO POR MEIO DA ANÁLISE 
DAS INTERAÇÕES ENTRE LEITORES DA SEÇÃO 
DE JORNALISMO DE PROFUNDIDADE. 

RESUMO

JORNALISMO DIGITAL; AUDIÊNCIAS ATIVAS; 
POLÍTICA EDITORIAL DE MODERAÇÃO; 
INTERAÇÃO; THE GUARDIAN.

PALAVRAS-CHAVE

 As interações entre leitores e os sites dos jornais 
impressos ganharam novos contornos ao longo das 
últimas duas décadas. Diante desse cenário de mudanças 
tecnológicas, os jornais diários se apropriaram da 
dinâmica das redes sociais para promover a interação 
com e entre seus leitores. Nesse sentido, esta pesquisa 
pretende compreender como é feita a condução e 
articulação da comunidade on-line de leitores em um dos 
maiores jornais do mundo, o britânico The Guardian. O 
foco está nas interações entre leitores da seção de 
jornalismo de profundidade (intitulada long read) no site 
e de que forma essas participações são estimuladas e 
conduzidas pelo jornal para manter a audiência ativa. 
 Sob a perspectiva da natureza das interações entre 
leitores na seção long read, propõe-se identificar os tipos 
de interação, observando as normativas de moderação do 
jornal; o estudo da política editorial de moderação do 
jornal britânico destinada ao site para manter a audiência 
da comunidade on-line de leitores; e a demonstração de 
como ocorre a apropriação do espaço de comentários 
pelos leitores e a construção dialógica coletiva. 
 Centrada em diferentes perspectivas, a base teórica 
deste trabalho articula conceitos como a dinâmica das 
interações (THOMPSON, 2018; FRAGOSO, 2001), 
audiências ativas (MASIP et al., 2015), política editorial de 
moderação (DOMINGO, 2015) e jornalismo long- form 
(LONGHI; WINQUES, 2015). Essas vertentes teóricas 
indicam caminhos de análise sobre os usos desse espaço 
de diálogo entre leitores, partindo do pressuposto, 
baseado em autores como Pere Masip et al (2015), de que 
a lealdade é um dos pilares de sobrevivência da mídia em 
um ambiente de audiência volátil quanto à internet e que 
não se conquista apenas pela inclusão de formas de 
interatividade, mas sim oferecendo conteúdo de 

qualidade e estimulando a audiência a fazer parte de um 
projeto jornalístico. A manutenção das audiências ativas 
requer participação, com direção e propósito, a partir de 
um ponto de vista da cultura democrática. 
 Para esta análise foram escolhidas as reportagens 
long read eleitas entre as melhores do ano pelo The 
Guardian (o jornal publica um ranking anualmente nesta 
seção). Dentre os melhores do ano, foram selecionados os 
textos que tiveram maior número de comentários de 
leitores –  um texto por ano (entre 2015 a 2017). A 
avaliação dos comentários das três reportagens long read 
será feita utilizando a técnica metodológica da Análise de 
Conteúdo, baseada nos conceitos de Laurence Bardin 
(2016). Para tanto, foram selecionadas as três caixas de 
discussão por texto/ano com o maior número de 
comentários, entre as dez que tiveram mais 
recomendações (curtidas) pelos leitores. Por ‘caixas de 
comentários/ discussão’, entende-se a postagem original 
do leitor e as respostas/reações de outros usuários. Para 
esta análise qualitativa/descritiva foram computados 402 
comentários, sendo 124 postagens referentes ao texto de 
2015; outras 147 participações de 2016 e, por fim, 131 de 
2017. O universo de comentários dos três textos 
escolhidos é de 8.859 comentários. 
 Focando no perfil do fio condutor das discussões nas 
caixas de comentários, a análise de conteúdo contempla a 
coleta, a categorização e, posterior, inferência sobre o 
resultado. Cada postagem será classificada nas categorias 
de acordo com a natureza da mensagem principal e das 
respostas dos demais leitores (crítica, elogio, sugestão, 
informação adicional, proposta de debate, opinião 
argumentada, correção de informação etc). A análise será 
feita manualmente, sendo utilizado o software Full Page 
Screen Capture na captação da cópia dos comentários (o 
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software permite screenshots da tela inteira de um site). 
 Os procedimentos metodológicos apresentam ainda, 
como complemento, os perfis da seção long read e da 
política editorial de moderação do The Guardian para 
leitores interagirem em seu site. Os documentos 
analisados nesta dissertação (disponíveis no site do 
jornal) são descritos como: padrões da comunidade 
on-line e guia de participação do usuário; perguntas de 
usuários no serviço Frequently Asked Questions (FAQs); e 
o resultado de uma pesquisa, encomendada pelo 
periódico britânico, em que foram avaliados 70 milhões 
de postagens de leitores no site do jornal entre 1999 e 
2016, no qual também estão reforçados os critérios de 
política editorial adotados. 
 A partir da análise desses materiais, abre-se a 
possibilidade de compreensão sobre o quanto a 
articulação da política editorial de moderação do The 
Guardian para a participação da comunidade on-line de 
leitores repercute nos níveis de engajamento e 
fidelidade/lealdade dos usuários. Diante desse viés, 
pode-se demonstrar em que medida as regras de uso e de 
moderação do site se refletem na natureza da interação 
entre os usuários (por meio de comentários) na seção de 
jornalismo de profundidade.
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SOU PRINCESA, SOU REAL: 
UMA ANÁLISE DO 
DISCURSO DE GÊNERO NA 
MÍDIA INFANTIL SOB A 
PERSPECTIVA DAS 
CRIANÇAS

ESTE ARTIGO TRAZ OS PRINCIPAIS CONCEITOS, 
PROBLEMAS, OBJETIVOS E METODOLOGIA 
PARA UMA PESQUISA QUE ANALISA A 
PRESENÇA DO DISCURSO MIDIÁTICO INFANTIL 
SOBRE GÊNERO NO DISCURSO DE CRIANÇAS DE 
5 A 9 ANOS DA REGIÃO DE CURITIBA.

RESUMO

GÊNERO; INFÂNCIA; CONSUMO.
PALAVRAS-CHAVE

 A questão da representação da mulher tem aparecido 
em muitos produtos destinados ao consumo pelas 
crianças. Um dos exemplos mais importantes é a 
reformulação da narrativa Disney Princesa realizada pela 
Walt Disney Company em 2016(1). Além do que ocorre na 
narrativa das Princesas(2), outros produtos midiáticos 
para crianças, como a nova versão de She-Ha, da Netflix e 
a franquia Frozen, também da Disney, alegam trazer 
protagonistas femininas independentes e mais próximas 
a mulheres da vida real. 
 Quando os produtores assumem publicamente que 
procuram uma representatividade feminina maior e mais 
adequada à realidade se torna relevante analisar como 
esta mudança de narrativa se torna discurso e como este 
discurso está (ou não) presente nos discursos daqueles 
aos quais os produtos se dirigem. Em um cenário onde as 
narrativas midiáticas para crianças propõem uma quebra 
dos padrões vindos desde as versões originais dos contos 
de fadas, nos quais meninas (princesas) são passivas e 
meninos (príncipes) são corajosos, analisar o discurso das 
crianças, consumidoras e público-alvo destas narrativas, 
torna-se extremamente relevante. É pelo discurso das 
crianças que podemos perceber como essas narrativas 
estão de fato se tornando parte da maneira como elas 
enxergam papéis, relações e performances de gênero. 
 Esta pesquisa pretende entender como o discurso de 
gênero da mídia voltada ao público infantil está presente 
e é incorporado pelo discurso das crianças a partir de uma 
conversa e atividades realizadas com crianças de 5 a 9 
anos de uma escola particular e uma associação 
beneficente da região de Curitiba. A conversa e as 
atividades aplicadas foram desenvolvidas com base nos 
conceitos de desenvolvimento na infância de Piaget 
(1999) e com o auxílio e a mediação de uma estudante de 

psicologia.
 O principal objetivo desta pesquisa é compreender 
como os novos elementos presentes no discurso de 
gênero da mídia voltada ao público infantil fazem (ou 
não) parte do discurso das crianças. A pesquisa também 
procura verificar se o discurso das falas das crianças é 
coerente com suas ações e percepções estéticas e 
entender como o gênero aparece no imaginário de 
crianças de diferentes camadas sociais da região de 
Curitiba. 
 Atendendo a esses objetivos, acredita-se que será 
possível também ter uma percepção maior sobre as 
narrativas midiáticas infantis, em especial, a narrativa 
Disney Princesa, e apontar aspectos que denotem se 
houve mesmo uma mudança de narrativa e quebra dos 
estereótipos binários de gênero. Este último, porém, não é 
um objetivo direto da pesquisa e pode aparecer como 
uma consequência da análise. 
 Para atingir os objetivos propostos, foram 
mobilizados quatro principais conceitos: gênero (BUTLER, 
2018), consumo (CANCLINI, 1999), identidade (HALL, 
2019) e análise do discurso (ORLANDI, 2015). Além 
destes, os estudos de psicologia da infância de Piaget 
(1999) e as pesquisas sobre gênero e infância de Guacira 
Lopes Louro (1997), também foram importantes para o 
desenvolvimento dos procedimentos metodológicos da 
pesquisa, assim como a realização de um Estado da Arte.
 As pesquisas encontradas no Estado da Arte 
apresentaram protocolos metodológicos variados, mas os 
que consideramos mais relevantes foram aqueles que 
envolveram a participação direta das crianças. Por se 
tratar de uma pesquisa que procura entender o 
imaginário das crianças, dar protagonismo e voz a elas 
pareceu ser não só a estratégia mais eficiente como 
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também a mais justa.
 Com o auxílio de uma estudante de psicologia, o 
problema de pesquisa e objetivos desta dissertação foram 
transformados em uma série de perguntas e atividades 
com linguagem adequada para as crianças. Estas 
perguntas e atividades foram primeiramente aplicadas 
em uma pesquisa exploratória realizada em janeiro de 
2019, período de férias escolares e, após a análise dos 
resultados desta etapa, foram reestruturados na forma de 
uma gincana, aplicada nos meses de fevereiro e abril em 
duas turmas de uma escola particular de Curitiba e de 
uma associação beneficente na região de Piraquara, 
respectivamente.
 Todas as perguntas e atividades da gincana foram 
pensadas de forma a estimular a participação das 
crianças. A forma de aplicação da gincana e a formulação 
das perguntas sofriam pequenas alterações de acordo 
com a faixa etária de cada grupo de crianças, dividido de 
acordo com o exposto por Piaget (1999). A forma de 
abordagem do tema gênero com as crianças teve como 
referência a obra de Guacira Lopes Louro (2014), que 
também servirá como referência teórica para a análise do 
material produzido pelas crianças durante as atividades.
Após a realização das atividades, que tiveram seu áudio 
gravado, as falas das crianças foram transcritas e seus 
desenhos e colagens escaneados. Nesta etapa da 
pesquisa foi realizada a análise do material obtido a partir 
dos conceitos da análise do discurso segundo Orlandi 
(2009) associados às bases teóricas.
 A análise do material obtido ainda está em 
andamento, porém já é possível trazer um panorama dos 
resultados. O primeiro ponto a se destacar são as 
diferenças de discurso entre crianças da escola particular 
e da associação beneficente, e entre meninos e meninas. 

 Enquanto as meninas da escola particular mostraram 
um discurso mais questionador quanto a suas percepções 
sobre o estereótipo da princesa, meninas da associação 
beneficente se mostraram mais assujeitadas ao discurso 
clássico da princesa indefesa e do príncipe corajoso. Já os 
meninos da escola particular mostraram maior 
desconforto em tratar sobre um assunto definido por 
muitos deles como “de menina” do que os meninos da 
associação beneficente.
 Em geral, o discurso das crianças - todas elas nascidas 
em um contexto em que filmes de princesas como Merida 
(Valente) e as irmãs Elsa e Anna (Frozen) já faziam parte 
de seu cotidiano - trouxe a figura da princesa ainda 
associada ao estereótipo de passiva e a figura do príncipe 
ao estereótipo da coragem. Algumas exceções aparecem, 
porém.
 Ainda se faz necessária uma análise mais 
aprofundada dos discursos, desenhos e atividades de 
colagem realizadas pelas crianças. Até o momento, o 
material coletado na pesquisa tem se mostrado suficiente 
e relevante para a análise proposta por esta pesquisa.

NOTAS 
(1)  A reformulação se oficializou com a criação do slogan Dream Big Princess (Sou 
Princesa Sou Real, na versão brasileira), a publicação de um texto da chefe de 
animação da Disney e diretora do filme Frozen, Jennifer Lee (disponível em: 
<https://www.thewaltdisneycompany.com/dream-big-jennifer-lee/> Acesso em 
05 jun. 2019) e o lançamento de uma campanha fotográfica em parceria com a Girl 
Up, das Nações Unidas (disponível em: 
<https://partners.disney.com/dream-big-princess-photo-campaign> Acesso em 
05 jun. 2019). 

(2)Adoto o termo Princesas, com a inicial em maiúscula, quando em referência às 
personagens da franquia Disney Princesa, e princesas, com a inicial em minúscula, 
quando em referência a outras ou outras narrativas, sejam elas da Disney ou não, 
que tenham este título de realeza. 
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A COMPETÊNCIA 
INFORMACIONAL SOB OS 
EFEITOS DO ALGORITMO 
DO FACEBOOK NO GRUPO 
“LES FRANÇAIS AU BRÉSIL”

ESTE TRABALHO OBSERVA O EXERCÍCIO DA 
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DE 
INTERAGENTES FRANCESES QUE RESIDEM NO 
BRASIL A PARTIR DO ESTUDO NETNOGRÁFICO 
A SER REALIZADO DENTRO DO GRUPO “LES 
FRANÇAIS AU BRÉSIL NO FACEBOOK.

RESUMO

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL; TEORIA DO 
ATOR-REDE; ALGORITMO DO FACEBOOK.

PALAVRAS-CHAVE

 O Facebook é uma plataforma que oferece o serviço 
de rede social digital para os indivíduos que possuem uma 
perfil neste ambiente. No entanto, dois fatores são 
necessários para compreender a dinâmica das interações 
que ali ocorrem: a construção de sociabilidades a partir 
das ligações entre os atores sociais e a ação do algoritmo 
da empresa sobre os perfis.
 A partir do momento em que o algoritmo age dentro 
da plataforma, a experiência de cada indivíduo é 
deliberadamente personalizada, afetando o modo como 
estes interagentes obtém informações dentro do 
Facebook. Faz-se necessário então o seguinte 
questionamento: como o processo de competência 
informacional destes indivíduos ocorre em um grupo 
diretamente afetado pela ação do algoritmo?
 O objetivo geral deste estudo é, portanto, observar 
todas as etapas da competência informacional (BEZERRA, 
2017) dos interagentes do grupo de Facebook “Les 
français au Brésil”, no qual franceses residentes no Brasil 
utilizam tal espaço para trocar experiências, debater 
assuntos referentes à imigração e conselhos sobre o novo 
país.
 Esta proposta abarca ainda dois objetivos específicos. 
O primeiro é identificar os elementos que dão 
legitimidade ao grupo como uma fonte de informações 
confiável, enquanto o segundo é verificar o conceito de 
competência informacional, originalmente aplicado na 
área da ciência da informação, a partir da perspectiva 
midiática das redes sociais digitais.
 A fundamentação teórica desta pesquisa implica em 
abordar três conceitos principais que conduzirão o estudo 
até sua etapa metodológica: teoria do ator-rede, 
competência informacional e rede social digital.
O primeiro conceito traz um novo olhar sociológico a 

respeito da observação de grupos. Latour (2012) afirma 
que, mais do que já possuir categorias de sociabilidades 
pré-estabelecidas, é importante permitir a estes grupos 
manifestarem seus comportamentos para em seguida 
buscar classificações a partir do “social” construído por 
estes indivíduos.
 Parte fundamental do trabalho é observar o exercício 
de todo o processo de competência informacional dentro 
de um grupo de Facebook. Para isso, traz-se o conceito de 
Bezerra (2017), no qual se define esta competência como 
a capacidade de um indivíduo em procurar por 
determinada informação dentro de um contexto 
específico. A partir da ideia do grupo “Les français au 
Brésil” como uma unidade legítima e possível para 
obtenção de informações das mais variadas, os 
interagentes utilizam a plataforma como uma fonte na 
qual eles podem obter as informações procuradas.
 Além dos anteriores, o conceito de rede social digital, 
como abordado por Recuero (2011), estabelece o 
ambiente virtual no qual a teoria do ator-rede é aplicada e 
a base na qual a competência informacional será 
exercida. A rede social, com estas considerações, se define 
como uma infraestrutura técnica que permite a 
construção de sociabilidades a partir das interações entre 
indivíduos, mas que agrega a este universo o próprio 
Facebook como um ator social, pois seu algoritmo 
interfere no fluxo de informações assim como os atores 
humanos que fazem parte da rede.
 Como procedimento metodológico, é utilizada a 
netnografia como método para observar a competência 
informacional dentro do grupo “Les français au Brésil”. A 
pesquisa netnográfica compreende três etapas principais 
(AMARAL e VIANA, 2017): a entrée cultural, na qual o 
pesquisador se insere dentro do grupo e observa os 
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comportamentos dos interagentes; no caso deste estudo, 
as postagens nas quais os indivíduos buscam uma 
informação e os comentários que tentam fornecê-la. Em 
seguida, faz-se a coleta de dados destas postagens etapa 
esta ainda em processo de definição, categorizando-as de 
acordo com a temática e a quantidade de respostas a cada 
postagem. Por fim, há a validação das duas etapas 
anteriores junto aos indivíduos analisados, com a 
finalidade de verificar se os comentários atuaram 
efetivamente na obtenção da informação. 
 O grupo “Les Français au Brésil” conta com cerca de 
4200 membros (FACEBOOK, 2019).  Existem critérios 
pré-estabelecidos para fazer parte dele: o indivíduo 
precisa ter nascido na França, viver ou trabalhar no Brasil. 
Não há distinções de qualquer tipo, segundo a descrição 
dos administradores, apenas se faz obrigatório o uso da 
língua francesa em todas as postagens e comentários 
dentro do grupo. 
 A partir deste percurso metodológico, é possível então 
realizar uma discussão entre os caminhos já apontados 
pela fundamentação teórica e os resultados obtidos por 
meio da pesquisa netnográfica, estabelecendo assim 
eventuais contribuições para o estudo das redes sociais 
digitais dentro da perspectiva da teoria do ator-rede.
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“NÃO É DE DEUS”: ANÁLISE 
DAS CONVERSAÇÕES 
SOBRE O CASO DE JOÃO DE 
DEUS NO FACEBOOK

O CASO JOÃO DE DEUS É CONSIDERADO O 
MAIOR ESCÂNDALO SEXUAL DO PAÍS. ESTE 
ESTUDO BUSCA IDENTIFICAR OS ARGUMENTOS 
E ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS 
UTILIZADOS NAS CONVERSAÇÕES ONLINE 
SOBRE O ASSUNTO NAS PÁGINAS DOS JORNAIS 
ESTADÃO E O GLOBO NO FACEBOOK.

RESUMO

DELIBERAÇÃO ONLINE; CONVERSAÇÃO 
COTIDIANA; ANÁLISE DE COMENTÁRIOS; JOÃO 
DE DEUS.

PALAVRAS-CHAVE

 João de Deus foi preso no dia 16 de dezembro de 
2018. O médium, conhecido internacionalmente por seus 
atendimentos espirituais, foi acusado de abuso sexual por 
mais de 300 mulheres – o que tornou seu caso o maior 
escândalo sexual do Brasil, segundo o promotor Luciano 
Meireles. Os relatos de violência começam na década de 
1980 e vão até outubro de 2018. Atualmente, ele é réu 
pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual.
 No Brasil, os seguintes dados demonstram o tamanho 
do problema da violência contra a mulher: segundo o 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018(1), foram 
registrados 61.032 estupros em 2017 – um caso a cada 
8,6 minutos. O Atlas da Violência 2018(2) estima ainda 
que o número de estupros reportados, e que constam em 
números oficiais, é de 10% a 15% do real número de 
estupros no Brasil – o que projetaria um número anual 
entre 300 mil e 500 mil casos. 
 A luta pelos direitos da mulher vem ganhando 
visibilidade no país nas últimas décadas, o que Heloisa 
Buarque de Hollanda (2018) identifica como parte da 
quarta onda feminista. O combate à violência contra a 
mulher em suas diversas formas tomou os espaços 
público online e offline. Diversas manifestações 
organizadas nas redes chegaram às ruas – como as 
Marchas das Vadias e os protestos #ForaCunha, #8M e 
#EleNão. Além disso, movimentos online buscaram 
denunciar práticas de violência, como 
#MeuAmigoSecreto e #MeuPrimeiroAssédio, criando 
redes de apoio entre mulheres no ambiente online.
 Para Flávia Biroli (2018), o feminismo que se vê 
atualmente no Brasil se apresenta hoje com “nova 
potência”. “A internet e as novas formas de mobilização 
têm, certamente, um papel nessa capilarização e na forma 
hoje assumida por debates, manifestações e campanhas” 

(p. 78).
 É neste contexto que, em dezembro de 2018, surgem 
as primeiras denúncias contra João de Deus, apresentadas 
no programa da Rede Globo de Televisão Conversa com 
Bial e no jornal O Globo, seguidos por diversos canais. 
Dadas a gravidade e a quantidade de acusações contra 
um homem de grande fama e poder, o caso já se lançou 
com grande visibilidade na mídia e nos sites de redes 
sociais, criando uma onda de comentários relativos à 
temática.
 Assim, este estudo propõe responder à seguinte 
pergunta de pesquisa: quais estratégias comunicacionais 
são utilizadas pelos usuários do Facebook nas páginas O 
Globo e Estadão na formulação e exposição de suas 
opiniões sobre o caso João de Deus?
 O objetivo geral da pesquisa é identificar os 
argumentos e estratégias comunicacionais utilizados nas 
conversações online sobre o caso. Os objetivos 
específicos, por sua vez, são: 1) discutir o momento da 
quarta onda feminista no Brasil e o contexto do combate à 
violência contra a mulher que impulsionou a visibilidade 
das denúncias; 2) debater o potencial deliberativo das 
conversações online que ocorrem em ‘terceiros espaços’; 
e 3) mapear os diferentes argumentos no debate sobre o 
caso João de Deus.
 A pesquisa segue a vertente habermasiana da 
democracia deliberativa, a qual entende deliberação 
como troca de argumentos críticos e racionais sobre um 
problema por um grupo de indivíduos para buscar uma 
solução que seja razoável para todos os envolvidos. Esses 
argumentos devem ser racionais e baseados em um senso 
de mútuo entendimento da realidade, abertos para 
julgamentos e críticas, que posteriormente podem ser 
defendidos ou rebatidos (STROMER-GALLEY, 2007). 
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 Mansbridge (2009, p. 207) amplia o sentido de 
deliberação e afirma que, junto a ela, as conversações 
cotidianas são uma “parte crucial do amplo sistema 
deliberativo” – caso das mídias, de grupos de interesse e 
outros lugares de discussão. 
 Mendonça, Sampaio e Barros (2016), então, elaboram 
a conversação cotidiana nos “terceiros espaços”: espaços 
que não são nem arenas privadas nem arena política, mas 
um “espaço de sociabilidade onde a política emerge” 
(2016, p. 16) – e que podem acontecer de forma online, 
em fóruns mantidos por instituições políticas formais, 
sites de jornais ou ainda sites de redes sociais — como no 
caso deste estudo.
 A metodologia a ser utilizada na atual pesquisa é 
constituída por uma análise de conteúdo proposta por 

combinação de critérios que medem, dentre outros 
aspectos, a qualidade deliberativa presente na 
conversação (SAMPAIO, BARROS, MORAIS, 2012). Dez 
variáveis derivam desses critérios, a saber: relevância, tipo 
de pensamento, turno da fala, tema, forma, mapeamento 
da argumentação, racionalidade, fonte, retórica e recursos 
argumentativos.
 O recorte temporal da pesquisa é relativo ao início das 
denúncias contra o médium até o momento em que ele se 
torna réu — ou seja, de 7 de dezembro de 2018 a 9 de 
janeiro de 2019. Ele se justifica por ser o período que 
concentra a onda de maior discussão de gênero, focada 
nas denúncias de assédio sexual. Por isso, para integrar o 
corpus, foram excluídos posts com matérias que tratavam 
de acusações a João de Deus com outras temáticas, se 
restringindo às denúncias de assédio e intercorrências da 
investigação ligadas a elas.
 No total foram selecionadas 54 postagens n’O Globo e 

38 postagens no Estadão. Destas publicações, foram 
extraídos, com auxílio da ferramenta Socialfy, 23.455 
comentários d’O Globo e 9.991 comentários do Estadão, 
num total de 33.446 comentários. Para a pesquisa, será 
analisada manualmente uma amostra com 99% de 
confiança e 2% de margem de erro, calculada 
separadamente para cada um dos universos de 
comentários. Assim, o corpus desta pesquisa se consolida 
com 3.534 comentários d’O Globo e 2.938 do Estadão, 
totalizando 6.472 comentários.
 Atualmente, a pesquisa está em fase de conclusão dos 
capítulos de contextualização e teoria, à qual se seguirá a 
análise do corpus.

NOTAS 
(1) Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018. São Paulo, 2018.
  
(2) Atlas da Violência 2018 (Ipea/FBSP, 2018). Disponível em: 

-2018-ipea-fbsp-2018/. Acesso em 10 de março de 2019.
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ENQUADRAMENTO 
NOTICIOSO NA COBERTURA 
JORNALÍSTICA DO PL 
ESCOLA SEM PARTIDO 

COM BASE NA TEORIA DE ENQUADRAMENTO 
NOTICIOSO E DE JORNALISMO POLÍTICO, A 
PESQUISA ANALISA A COBERTURA DOS 
JORNAIS FOLHA DE S. PAULO, ESTADÃO E O 
GLOBO DA TRAMITAÇÃO DO PL ESCOLA SEM 
PARTIDO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESUMO

ENQUADRAMENTO NOTICIOSO; ESCOLA SEM 
PARTIDO; JORNALISMO POLÍTICO; CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

PALAVRAS-CHAVE

 Em 2014, o deputado federal do PSC/BA, Erivelton 
Santana, apresentou o Projeto de Lei 7180/2014, que 
determina alterações na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. O PL define que a escola não pode 
interferir em convicções pessoais e valores familiares dos 
estudantes. Desde então, tramita em conjunto com outros 
16 projetos e é conhecido como Projeto de Lei Escola sem 
Partido.
 Considerando que a tramitação, e possível aprovação, 
do Projeto de Lei deve afetar mais de 35 milhões de 
estudantes, 500 mil docentes do Ensino Médio e 1,5 
milhão do Ensino Fundamental(1), essa pesquisa volta 
seu olhar para a cobertura jornalística da tramitação do 
PL, destacando seu interesse público e a discussão 
política da prática pedagógica de professores de escolas 
públicas e privadas no país.
 A pergunta problema que norteia essa pesquisa é 
como os jornais Folha de S. Paulo, Estadão e O Globo 
apresentam e discutem a tramitação do Projeto de Lei 
Escola sem Partido? A partir disso, a autora tem como 
objetivo analisar como está sendo discutido esse Projeto 
de Lei na cobertura jornalística destes jornais, com base 
na teoria do enquadramento noticioso. A pesquisadora 
também se propõe a identificar se os jornais questionam 
o argumento do Projeto de Lei de que há doutrinação 
política ideológica nas escolas; analisar a forma como os 
jornais apresentam o PL, observando que há 16 PLs 
tramitando em conjunto e que, em alguns casos, se tratam 
de propostas contrárias; além de identificar se os jornais 
apresentam posicionamento político nas reportagens e os 
argumentos das fontes utilizadas para compor a narrativa 
jornalística.
 A partir disso, a autora apresenta cada um dos PLs que 
tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados, dando 

um panorama dos textos dos projetos, autores e partidos 
políticos em que estão filiados. A pesquisa já identificou 
que o maior número de deputados autores dos PLs é do 
Partido Social Liberal (PSL) – do presidente Jair Bolsonaro 
- e do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
Além disso, a pesquisa mostra o que abordam os textos 
dos PLs que apresentam uma ideia contrária ao Escola 
sem Partido e a literatura que expressa o posicionamento 
dos professores diante da acusação de “doutrinação” nas 
escolas.
 A pesquisa acolhe as contribuições dos estudos sobre 
Jornalismo Político, suas características e atribuições, 
levando em consideração o papel da comunicação e 
jornalismo no fazer democrático (MELO, 2008; CERVI, 
MARQUES, MASSUCHIN, 2018; MIGUEL, 2002 e outros). A 
reflexão do jornalismo diante de um debate de interesse 
público se soma nas discussões sobre a forma como a 
tramitação do PL Escola sem Partido é apresentada na 
mídia.
 Também são abordadas as contribuições do 
enquadramento para a pesquisa em Comunicação 
(PORTO, 2002; POZOBON E SCHAEFER, 2014; MENDONÇA 
E SIMÕES, 2012 e outros), discutindo as definições e 
indefinições do conceito. Nesse momento, a autora 
destaca a definição de Robert Entman (1993), de que 
enquadrar se trata seleção e saliência de aspectos da 
realidade, e de Mauro Porto (2002) para pontuar os 
aspectos em que olha para a teoria de enquadramento 
noticioso.
 Para responder o problema de pesquisa e atingir os 
objetivos neste estudo, a autora vai analisar as 
reportagens publicadas pelos jornais Folha de S. Paulo, O 
Globo e Estadão entre 2014 e 2019, em suas plataformas 
online(2). Até março de 2019, foram coletadas 468 
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reportagens - total dos três portais - que tratam da 
tramitação do PL. O corpus foi selecionado das editorias 
de política e educação, já que são os espaços destinados 
pelos jornais para tratar do tema. A metodologia adotada 
na pesquisa se baseia na análise de enquadramentos 
genéricos, com variáveis propostas por Semetko e 
Valkenburg (2000). Os autores propõem a identificação 
de responsabilidade, interesse humano, conflito, 
moralidade e questões econômicas nos frames. Assim 
como Fontes (2018), serão acolhidas as adaptações feitas 
por Ferracioli (2017) nas perguntas voltadas para a 
identificação de cada enquadramento. Além disso, por 
meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), serão 
analisados os argumentos das fontes utilizadas nas 
reportagens. Por fim, serão apresentados os resultados da 
pesquisa e as conclusões do processo.

NOTAS 
(1) Números de 2015 e 2017, dados mais recentes do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2019).
  
(2) Sendo elas: https://www.folha.uol.com.br; https://www.estadao.com.br/; 
https://oglobo.globo.com/.
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A IMAGEM PÚBLICA DO 
EX-PRESIDENTE LULA NOS 
DISCURSOS MIDIÁTICOS 
DURANTE O PROCESSO DA 
LAVA JATO

ESTA DISSERTAÇÃO PROPÕE UM ESTUDO DAS 
CAPAS DO JORNAL O GLOBO COM O OBJETIVO 
DE IDENTIFICAR SE HÁ, ANTERIOR À 
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE LULA PELO JUIZ 
SERGIO MORO, MATÉRIAS QUE POSSUAM UMA 
NARRATIVA DISCURSIVA DE VIÉS 
CONDENATÓRIO.

RESUMO

COMUNICAÇÃO POLÍTICA; IMAGEM PÚBLICA; 
LULA; ENQUADRAMENTO; LAVA JATO.

PALAVRAS-CHAVE

 Em 10 de maio de 2018, em depoimento(1) de Luiz 
Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, um dos episódios 
de maior visibilidade da Operação Lava Jato da Polícia 
Federal, o réu declarou, em sua defesa, que pesava a favor 
de sua possível condenação uma perseguição midiática 
sofrida ao longo de todo o processo. Segundo o 
ex-presidente, ninguém jamais havia sido tantas vezes 
condenado por antecipação pelos veículos de 
comunicação quanto ele nesse período, relatando que 
apenas o jornal o Globo, teria publicado 530 notícias 
negativas a seu respeito.
 Dentre os círculos políticos da esquerda brasileira, há 
a afirmação(2) da existência de uma corrente antipetista e 
que esta teria sido disseminada pelos maiores grupos 
midiáticos, que viriam a reforçar ideias de maneira a 
conduzir o leitor a assimilar as convicções políticas e 
partidárias desses grupos. Essa constatação, contudo, 
mesmo que para estes pareça ser evidente, só estará 
suficientemente fundamentada, e sua potência política só 
se mostrará legítima, a partir do momento em que ela for 
revelada ou negada por investigações minuciosas, as 
quais estejam deslocadas de interesses próprios e que 
sejam, genuinamente, apartidárias.
 Dito isto, esta pesquisa propõe verificar se a produção 
do discurso jornalístico exposta no jornal o Globo, vai 
além dos fatos a serem narrados e apropria-se ou não de 
uma construção desfavorável da imagem pública do 
ex-presidente Lula. Nesse sentido, se concentra na 
ocorrência de fatos que tiveram como cenário os 
acontecimentos da Lava Jato, operação que resultou na 
condenação e prisão do ex-presidente. Para tanto, o 
recorte temporal a ser estudado vai de 12-2015 a 07-2017 
e se reveste de interesse por vários motivos: por englobar 
o processo de impeachment de sua sucessora e 

companheira de partido, Dilma Rousseff; por datar a 
condenação dele por Sergio Moro na Operação Lava Jato, 
em julho de 2017 e por marcar, segundo dados(3) do 
Manchetômetro da UERJ, uma ascensão de matérias 
contrárias a Lula no jornal O Globo.
 Ainda que se admita que os veículos de comunicação 
não são os únicos responsáveis pelos fenômenos políticos 
e sociais que ocorrem, não há como negar que eles 
contribuem em suas exposições (sobretudo quando se 
trata de acontecimentos de repercussão ampla). E o 
estudo que visa a cobertura destes fenômenos pela mídia 
tem, antes de tudo, uma relevância social: pode externar 
de que maneira os meios de comunicação pretendem de 
modo implícito, o que pode ocorrer acobertado por uma  
imparcialidade “cidadã” frente os seus posicionamentos 
ideológicos, dirigidos aos seus aliados ou adversários 
políticos. E a base teórica e empírica da pesquisa revelará 
cientificamente a existência de tal posicionamento ou 
não. Além dos números apontados pelo réu serem, à 
primeira vista, consideráveis o suficiente para suscitar 
alguns questionamentos. 
 O veículo escolhido deu-se ao fato não somente pelas 
acusações realizadas, mas também por ser o jornal mais 
lido, conforme relatado(4) na Pesquisa Brasileira de Mídia 
de 2016 – Hábitos de Consumo de Mídia da População 
Brasileira, por fazer parte(5) do 17° maior conglomerado 
de mídia do mundo, e, por ter em seus princípios editoriais 
conceitos como a isenção, a correção e a agilidade, 
deixando notório e descritivo a sua condição apartidária e 
seu compromisso em publicação de reportagens 
legítimas e de denúncias/acusações que tenham sido 
amplamente investigadas e sustentadas.
 A metodologia parte dos estudos acerca do 
enquadramento noticioso (ENTMAN, 1993) e como 
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ferramenta se utilizada da análise de conteúdo 
(BARDIN,1977) . A proposta é a realização de uma 
combinação de análises textuais quantitativas, com base 
na método proposto por Bardin (1977) que consiste 
primeiramente em uma fase de pré-análise e coleta de 
dados, uma segunda de codificação, e por fim, uma 
definição por categorização e interpretação dos 
resultados.
 Em primeiro lugar, foi feito um levantamento das 
capas do jornal O Globo, no período relativo a abertura do 
processo de impeachment da ex-presidente Dilma até a 
condenação de Lula, em que constasse o termo “Lava 
Jato”. Desse modo foi possível identificar 361 menções ao 
termo localizadas nas capas do jornal pesquisado. Assim 
como, uma análise posterior apontará para o 
protagonismo dos personagens envolvidos na Operação 
Lava Jato, demonstrando quais foram os atores políticos 
citados e quais atuações são mencionadas na 
reportagem, ou seja, definindo qualitativamente em 
categorias de que forma o processo da Lava Jato foi 
apresentado a sociedade pelo jornal. As categorias são: 
acusações ao PT, acusações a Lula, acusações a outros 
partidos, acusações a empresários e/ou outros agentes, 
contextualização da Lava-Jato, heroificação do processo, 
heroificação de órgãos públicos, heroificação de agentes 
públicos.
 Seguindo esta linha, para complementar a análise, 
foram coletadas 202 menções, no mesmo período, em 
que o termo “Lula” foi localizado. A partir disso será 
desenvolvido os seguintes processos de análise: 
avaliação da pertinência segundo a localização da 
matéria e definição de tipo de matéria conforme sua 
valência: positiva, negativa ou neutra.
Todo esse processo visa identificar como é enquadrado o 

personagem Lula durante o processo da Lava Jato, 
definindo se há ou não, uma concepção pré condenatória 
existente na narrativa jornalística d’Globo e em que 
medida, pende tal caracterização. Além deste, há de se 
considerar também outros objetivos, como pesquisar o 
histórico do jornal e sua influência como meio de 
comunicação no Brasil. Da mesma forma será importante 
revisar literatura sobre a relação de comunicação e 
política no Brasil; uma investigação aprofundada em 
teorias a respeito de jornalismo político (AZEVEDO, 2006; 
COOK, 2011; MARTINS, 2009; MCNAIR, 1998; NIVEN, 
2006), imagem pública (ALBUQUERQUE, 1997; GOMES, 
2008; WEBER, 2004), enquadramento (ENTMANN, 1933; 
PORTO, 2004) e análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 
Afora, percorrer brevemente a história e a trajetória 
política do ex-presidente Lula e ainda, a 
indispensabilidade de se apresentar uma 
contextualização do processo da Lava Jato.
 Ademais, todo esse percurso será unificado no 
cotejamento entre as etapas de análise, com o qual se 
pretende verificar em que medida os dados quantitativos 
e qualitativos das investigações a serem realizados são 
corroborados ou contestados na hipótese levantada, de 
uma construção desfavorável da imagem pública do 
ex-presidente Lula e de que maneira essas duas análises 
se comunicam com as expostas na literatura 
especializada.

NOTAS 
(1) Depoimento completo de Lula disponível em:
<https://www.cartacapital.com.br/politica/a-integra-do-depoimentode-lula-a-ser
gio-moro>, consultado em 02 jul. 2017.

(2) Disponível em:
<https://jornalggn.com.br/eleicoes/haddad-e-nadia-campeao-denunciam-partid
arismo-da-grande-midia/> Acesso em 5 de janeiro de 2019.

(3) Website de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de 
economia e política produzidos pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera 
Pública (LEMEP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Disponível 
em: < http://www.manchetometro.com.br/> Acesso em 10 de outubro de 2017.

(4) Disponível em: <http://pesquisademidia.gov.br/> Acesso em 3 de maio de 2018.

(5) Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/economia/grupo-globo-o-17-maior-conglomerado-de
-midia-do-mundo-16159426>. Acesso em 02 jul. 2017.
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A CONSTRUÇÃO DA 
IMAGEM PÚBLICA 
NOS 100 DIAS DE 
GOVERNO

O ESTUDO TRATA DA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 
PÚBLICA NOS 100 PRIMEIROS DIAS DE 
GOVERNO A PARTIR DA ANÁLISE DE 
ENQUADRAMENTO DOS JORNAIS ESTADO E 
FOLHA DE S. PAULO DAS GESTÕES DOS 
PREFEITOS FERNANDO HADDAD E JOÃO DORIA.

RESUMO

IMAGEM PÚBLICA; 100 DIAS DE GOVERNO; 
ENQUADRAMENTO NOTICIOSO; COMUNICAÇÃO 
POLÍTICA.

PALAVRAS-CHAVE

 Diversos autores têm ressaltado a dependência 
crescente dos atores políticos dos meios de comunicação 
na tentativa de conquistar visibilidade e mobilizar a 
opinião pública. Maria Helena Weber (2004) usa o termo 
“política estetizada” para referir-se ao espaço onde 
sujeitos e instituições comparecem em busca de 
reconhecimento. Weber lembra que “como parte da 
realidade ou como máscara, a política mostra partes 
convenientes, emite sinais para espectadores, sociedades 
e mídias, esperando produzir apoio, votos, opinião” (p. 
281). Gomes (2004) observa que cada vez mais a disputa 
política tem se transformado numa luta pela imposição da 
imagem pública. Isso ocorre entre os próprios atores 
políticos, mas também tem a finalidade de influenciar a 
percepção da opinião pública sobre os interesses que se 
apresentam na cena política. 
 O jornalismo costuma tratar os 100 primeiros dias de 
mandato como um marco importante do início da gestão 
de um governante. Para Borges (2008), esse ciclo inicial 
do mandato deve ser considerado como um marco 
simbólico que permite aos veículos de comunicação uma 
autonomia ideal para a seleção de pautas. O autor ressalta 
que o agendamento nesse período “opera segundo uma 
temporalidade aberta porque os objetivos e movimentos 
políticos não estão pré-condicionados a uma agenda 
dada, como em processos eleitorais” (p. 3).
 Como vemos, a veiculação das atividades políticas 
com a criação e circulação das imagens é vista como um 
dos fenômenos de maior interesse no contexto político 
contemporâneo e nasce numa associação entre os atores 
desse campo e a mídia. É dessa relação que se originou o 
problema de pesquisa que orienta este trabalho: de que 
forma a imagem pública é construída através da 
cobertura das notícias nos 100 primeiros dias de 

governo? Para a análise, foram escolhidas as gestões de 
Fernando Haddad (PT) e João Doria (PSDB) à frente da 
Prefeitura de São Paulo, por se tratarem de políticos de 
partidos opositores e que governaram de forma 
consecutiva a maior cidade do país. Como objetos 
empíricos foram escolhidos os jornais Folha de S. Paulo e 
O Estado de S. Paulo, os dois principais quality papers 
paulistas.
 Lucia Santaella (2006) ao tratar da importância da 
justificava para os projetos de pesquisa em comunicação, 
ressalta que a contribuição pode ser de ordem 
científica-prática, quando se pretende aplicar uma teoria 
a um determinado fenômeno. No caso desse trabalho, 
trata-se de pesquisar a imagem pública nos 100 
primeiros dias de governo, enfoque quase inexplorado 
pela literatura. A pesquisa busca ainda contribuir com o 
estudo da comunicação política no âmbito 
governamental e estudar dois dos partidos de maior 
polarização política do país dentro de um contexto 
municipal, fora dos embates presidenciais encontrados 
com maior frequência na literatura. 
 Para os estudiosos do enquadramento (ENTMAN, 
1993; MAIA, 2009; PORTO, 2007), além de estabelecer um 
leque de assuntos pelos quais iremos nos preocupar, os 
meios de comunicação também teriam o poder de nos 
dizer como devemos pensar os temas existentes na 
agenda da mídia. Assim, este trabalho recorre ao 
arcabouço teórico-metodológico do enquadramento para 
verificar de que forma a imagem pública dos prefeitos 
Fernando Haddad (PT) e João Doria (PSDB) é construída 
através da cobertura das notícias nos 100 primeiros dias 
de governo nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. 
Paulo. Entre os objetivos específicos, o estudo pretende 
identificar se existe alguma saliência que favoreça a 
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imagem de um prefeito em detrimento do outro e 
entender como os jornais constroem a imagem dos 
prefeitos a partir dos perfis que são percebidos na 
narrativa das notícias.
 Isto posto, o corpus desta pesquisa considerou todas 
as notícias publicadas no primeiro caderno e no caderno 
local (Cotidiano, na Folha; Metrópoles, no Estado) entre os 
dias 1 de janeiro e 10 de abril dos anos de 2013, início do 
governo Fernando Haddad (PT), e de 2017, início do 
governo João Doria (PSDB), que mencionam o nome dos 
prefeitos. A coleta resultou num total de 461 reportagens. 
Dessas, 101 possuem fotos dos prefeitos. Para a análise 
dos dados será utilizado o modelo de enquadramento 
multimodal proposto por Wosniak, Luck & Wessler (2015) 
que considera além do texto as imagens e a narrativa das 
notícias. 
 Com todos os dados já coletados, é possível apontar 
alguns caminhos a partir de uma análise inicial do corpus. 
Os resultados preliminares apontam para a construção de 
perfis distintos das duas gestões. Enquanto a imagem de 
Haddad (PT) é enquadrada como um prefeito conciliador 
e de pouca ação, a de Doria (PSDB) é retratada como a de 
um xerife, atuando para fiscalizar e solucionar os 
problemas. No comparativo dos dois jornais, é possível 
perceber uma saliência do Estado a favor de Doria, 
enquanto a cobertura da Folha se mostrou mais 
equilibrada. No entanto, cabe ressaltar que a definição 
das variáveis do livro de códigos dessa pesquisa ainda se 
encontra em consolidação, o que poderá acarretar em 
mudanças em seus resultados.
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PEC DAS DOMÉSTICAS: O 
ENQUADRAMENTO 
MIDIÁTICO DA LUTA PELO 
RECONHECIMENTO DO 
TRABALHO 

A PESQUISA ANALISA A COBERTURA DOS 
PORTAIS DE NOTÍCIAS DO O ESTADO DE S. 
PAULO, FOLHA DE S. PAULO E GAZETA DO POVO 
SOBRE A LUTA PELO RECONHECIMENTO DO 
TRABALHO DOMÉSTICO, ENTRE OS ANOS DE 
2012 E 2016. 

RESUMO

LUTA POR RECONHECIMENTO; 
ENQUADRAMENTO MULTIMODAL; 
TRABALHO DOMÉSTICO; MISRECOGNITION.

PALAVRAS-CHAVE

 Nos últimos anos, as empregadas domésticas tiveram 
importantes conquistas ligadas a área do Direito. Com a 
Lei Complementar nº 150/2015, jornada de 44h 
semanais, horas extras e adicional noturno equipararam a 
categoria aos demais trabalhadores brasileiros. A 
tramitação no Congresso Nacional foi alavancada pela 
aprovação da Convenção nº 189 e Recomendação nº 201, 
na Conferência Internacional do Trabalho (CIT), realizada 
em 2011, que visam promover a proteção dos direitos das 
trabalhadoras domésticas de maneira global. 
 O reconhecimento legal do trabalho doméstico 
somente em 2015 e a complexidade da relação existente 
entre patrões e empregadas no ambiente domiciliar são 
os principais motivos para investigar este fenômeno pelas 
páginas dos portais de notícias. Axel Honneth (2008) 
critica a ausência, no debate público e nas arenas de 
disputa política, de uma reflexão crítica mais profunda 
sobre o trabalho que não apenas garanta a subsistência 
humana, mas satisfaça o indivíduo. Segundo o autor, o 
mercado de trabalho não tem apenas a função de garantir 
a subsistência econômica, mas também uma 
característica de integração social que não está fixada 
pelo contrato de trabalho nem pela legislação 
recentemente conquistada pelas empregadas 
domésticas.
 Embora a implementação de novas leis seja 
fundamental para a construção do reconhecimento social 
dos sujeitos, existem questões mais profundas que estão 
enraizadas culturalmente. Diante disso, segue-se a 
questão que norteia esta pesquisa: Como a tensão entre 
empregadores e empregados é enquadrada pelos portais 
de notícias do O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e 
Gazeta do Povo sobre a regulamentação do trabalho 
doméstico? A hipótese é de que a cobertura midiática 

reproduz a estrutura de classe ‘Casa grande e Senzala’ até 
mesmo em assuntos de reconhecimento dos direitos 
trabalhistas, motivando o misrecognition ou 
reconhecimento incompleto das trabalhadoras 
domésticas.
 A meta principal da pesquisa é analisar como as 
notícias direcionaram o debate sobre a regulamentação 
do trabalho doméstico através do enquadramento 
multimodal, proposto por Wosniak et al (2014). De 
maneira específica busca-se: a) compreender as origens 
socioculturais do emprego doméstico no Brasil; b) discutir 
a luta pela regulamentação do trabalho doméstico 
através da teoria do reconhecimento de Axel Honneth; c) 
identificar se as estratégias comunicacionais utilizadas 
questionam as relações desiguais intrínsecas a esta 
atividade.
 Para Honneth (2007), reconhecimento “é um 
comportamento reativo por meio do qual nós 
respondemos de maneira racional a um determinado  
valor que nós aprendemos a perceber em sujeitos 
humanos segundo o grau de integração à segunda 
natureza de nosso mundo da vida” (HONNETH, 2007, 
p.327 e 328, tradução nossa). Neste sentido, o agir para o 
reconhecimento também é um ato moral porque é 
determinado pelo valor identificado nas outras pessoas.
 Mais recentemente, outros conceitos ganharam 
proeminência no debate da teoria crítica. É o caso do 
termo misrecognition que pode ser traduzido como falso 
reconhecimento ou reconhecimento incompleto. Honneth 
cita o exemplo do reconhecimento social recebido pelas 
boas mães e donas de casa que muitas vezes esconde a 
opressão da divisão sexual do trabalho doméstico. 
Atualmente, porém, graças a um aprendizado moral, é 
bem mais difícil uma mulher considerar a sua autoestima 
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fortalecida pelos valores atribuídos a sua função de dona 
de casa. 
 Para a pesquisadora Rousiley Maia (2009) a 
comunicação ganha papel central sendo que “as 
necessidades e os interesses precisam ser publicamente 
tematizados para ganhar existência pública e se 
transformar em processo, mesmo, de trocar 
entendimentos, opiniões e argumentos com os outros 
indivíduos ou grupos” (p.98). A autora considera possível 
apreciar a significação moral e política das demandas dos 
atores sociais pautados nos conceitos de bem comum e 
justiça social. Daí a necessidade dos estudos empíricos 
referentes aos enquadramentos utilizados pelo 
jornalismo, pois frequentemente diversos atores sociais 
são sub-representados na pauta midiática que alcança 
grandes audiências.
 Este trabalho adota o enquadramento multimodal 
sistematizado por Wosniak et al (2014), na análise das 
reportagens sobre a regulamentação do trabalho 
doméstico remunerado. Pois, nos ajuda a compreender os 
diferentes aspectos e elementos reunidos em um texto 
jornalístico, integrando três modos de representação: os 
enquadramentos textuais, das narrativas e dos elementos 
imagéticos. As pesquisas de enquadramento buscam em 
certa medida mensurar ou descobrir quais as preferências 
ganham destaques na construção das reportagens ou 
também as ausências de determinadas discussões.
 Após a escolha dos veículos, foi realizada a coleta 
manual através do mecanismo de busca eletrônica 
escolhendo como palavras-chave: ‘PEC das domésticas’ e 
‘trabalho doméstico’. Nesta etapa, foram excluídos os 
artigos, editoriais e matérias com conteúdo audiovisual 
por exigirem um tipo específico de análise que não faz 
parte da finalidade desta dissertação. Com isso, 

chegamos ao total de 289 reportagens extraídas dos 
portais do O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Gazeta 
do Povo, publicadas no período de 1º de janeiro de 2012 
até 31 de dezembro de 2016. A etapa que se segue 
compreende a codificação das reportagens nas categorias 
adaptadas do livro de códigos realizado pelo Grupo de 
Pesquisa Comunicação e Participação Política (COMPA), 
sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff.
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CONVERSAÇÃO POLÍTICA 
ONLINE SOBRE A REDUÇÃO 
DA MAIORIDADE PENAL: 
UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA DAS 
FANPAGES QUEBRANDO O 
TABU, MOVIMENTO BRASIL 
LIVRE E SENADO FEDERAL 
ENTRE 2015 E 2018 

ESTE TRABALHO APRESENTA UMA ANÁLISE 
DAS CONVERSAÇÕES POLÍTICAS COTIDIANAS 
SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL, 
PRESENTES EM COMENTÁRIOS DE FACEBOOK 
DAS PÁGINAS QUEBRANDO O TABU, 
MOVIMENTO BRASIL LIVRE E SENADO 
FEDERAL, EM UM RECORTE TEMPORAL QUE 
INICIA EM 2015 E FINDA EM 2018.

RESUMO

CONVERSAÇÃO POLÍTICA ONLINE; REDUÇÃO 
DA MAIORIDADE PENAL; FACEBOOK; 
ANÁLISE DE CONTEÚDO.

PALAVRAS-CHAVE

 Formada no cerne dos estudos sobre deliberação, a 
conversação política cotidiana diz respeito a interações 
que se desenrolam em contextos comunicativos 
rotineiros, estabelecidas em espaços informais – e, 
frequentemente, privados –, que podem assumir 
características importantes para a discussão de assuntos 
públicos. Essa relevância deriva da possibilidade de seus 
participantes elaborarem entendimentos sobre seus 
problemas e realidades, trocarem argumentos entre si – 
alargando, assim, a gama de opiniões circulantes – e até 
construírem narrativas compartilhadas que, em certa 
medida, confrontem discursos hegemônicos 
(MANSBRIDGE, 1999; CONOVER E SEARING, 2005; KIM E 
KIM, 2008; MARQUES E MAIA, 2010).
 Levando em conta que essas interações costumam 
tomar forma em contextos informais, espaços de uso 
corriqueiro que não foram desenhados para abrigar a 
deliberação em seus critérios mais estritos podem ser 
arena para conversações políticas cotidianas. É o caso de 
ambientes da internet como os sites de redes sociais 
(MAIA ET AL, 2016).
 Segundo Mendonça, Sampaio e Barros (2016, p. 10), 
não há, atualmente, discussão de tema socialmente 
relevante que não passe de modo significativo por 
espaços online. Tendo isso em vista e considerando que as 
redes sociais online permitem as interações necessárias 
para trocas argumentativas entre usuários, este estudo 
trata da discussão que se desenrola no Facebook acerca 
de um assunto de interesse público, considerado “questão 
sensível” por Maia et al (2017): a redução da maioridade 
penal.
 Em 1993 foi apresentada, pelo deputado federal 
Benedito Domingos (PP/DF), a Proposta de Emenda à 
Constituição 171, que, em ementa, propunha modificar o 

artigo 228 da Constituição Federal, a fim de tornar 
possível a responsabilização penal de jovens a partir dos 
16 anos. Após modificações em seu texto, prevendo a 
redução da idade penal apenas para crimes considerados 
hediondos, a PEC 171/93 foi aprovada nos dois turnos da 
Câmara dos Deputados no ano de 2015. Entre os 320 
parlamentares que votaram pela aceitação do projeto 
está Jair Bolsonaro, eleito Presidente da República pelo 
Partido Social Liberal (PSL) no pleito de 2018 e que 
propôs, em seu programa de governo, a redução da idade 
penal como medida de segurança pública.
 A pesquisa apoia-se no seguinte questionamento: que 
características assumem as conversações políticas 
cotidianas relacionadas à redução da maioridade penal, 
presentes em comentários das páginas de Facebook do 
Quebrando o Tabu, Movimento Brasil Livre (MBL) e 
Senado Federal, publicados entre 2015 e 2018? A escolha 
das fanpages se justifica pela quantidade expressiva de 
seguidores que possuem. Seus posicionamentos 
divergentes em relação ao assunto – contra, a favor e 
técnico, respectivamente – também atuaram como 
critério para seleção, considerando que a análise 
realizada é comparativa. 
 O objetivo geral do trabalho é compreender quais 
características assumem as conversações políticas 
cotidianas relacionadas à redução da maioridade penal, 
desenroladas em comentários de publicações sobre o 
assunto, feitas nas fanpages supracitadas. O recorte 
temporal tem início no ano de aprovação da PEC 171/93 
na Câmara dos Deputados e finda no ano de eleição de 
Jair Bolsonaro, apoiador da redução, à Presidência da 
República.
 Como objetivos específicos, o estudo pretende: (1) 
comparar as características encontradas nas 
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conversações ao longo do tempo e entre as diferentes 
páginas, a fim de reconhecer semelhanças e divergências; 
(2) verificar se os posicionamentos sobre a redução da 
maioridade penal manifestados nos comentários 
aproximam-se, gerando homogenia, ou afastam-se, 
possibilitando a contraposição de ideias, dos assumidos 
pelas páginas em que se encontram; e (3) encontrar os 
termos mais associados, nas conversações, aos 
adolescentes em conflito com a lei.
 A Análise de Conteúdo (AC) é adotada enquanto 
procedimento metodológico, auxiliada pelo software de 
análise lexical Iramuteq, que oferece base para a 
categorização do corpus da pesquisa – correspondente a 
82.601 comentários retirados de 115 postagens sobre o 
tema nas três páginas estudadas – ao identificar clusters 
temáticos com os principais termos utilizados pelos 
comentadores nas conversações observadas (CERVI, 
2018). Foram formadas cinco classes a partir do corpus 
total. A mais significativa, presente em 23,7% dos 
comentários, trata, na verdade, do cenário político 
brasileiro, contendo palavras como “Bolsonaro”, “STF”, 
“Lula”, “Dilma” e “impeachment”. Os demais clusters 
abordam: (1) o tema sob a lente da desigualdade social, 
com os termos “roubar”, “pobre”, “mãe” e “favela”; (2) a 
questão com um tom pró-redução, com “favor”, “crime”, 
“responder”, “hediondo” e “pagar”; (3) posicionamentos 
que articulam informações sobre o sistema prisional e 
discutem os pareceres do médico Dráuzio Varella, que já 
se colocou contra a redução  – a classe usa termos como 
“Dráuzio”, “facção”, “medo”, “cadeia”; e (4) a redução da 
maioridade penal ligada à educação e às políticas 
públicas  – com “investir”, “ensino”, “sistema” e “escola”.
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VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA A MULHER NO 
JORNAL: ANÁLISE 
COMPARATIVA DE 
ENQUADRAMENTOS 
NOTICIOSOS SOBRE O 
ESTUPRO COLETIVO DE 
CASTELO DO PIAUÍ

ANÁLISE DE ENQUADRAMENTOS NOTICIOSOS 
DO TIPO ISSUE-SPECIFIC DA COBERTURA FEITA 
POR FOLHA DE S. PAULO, O GLOBO, O ESTADO 
DE S. PAULO E O DIA SOBRE O CASO DO 
ESTUPRO COLETIVO DE CASTELO DE PIAUÍ, DE 
MAIO DE 2015.

RESUMO

ENQUADRAMENTO NOTICIOSO; TEORIA 
CONSTRUCIONISTA DO JORNALISMO; 
ESTUPRO; ISSUE-SPECIFIC NEWS FRAMES; 
COMUNICAÇÃO POLÍTICA.

PALAVRAS-CHAVE

 Esta pesquisa consiste em uma análise dos 
enquadramentos noticiosos da cobertura online feita por 
Folha de S. Paulo, O Globo, O Dia (PI) e Meio Norte (PI) 
(veículos de grande circulação em âmbito nacional e 
local) sobre o estupro coletivo que ocorreu no município 
de Castelo de Piauí (PI), em 27 de maio de 2015. Na 
ocasião, quatro jovens entre 15 e 17 anos foram agredidas, 
estupradas e jogadas de um penhasco de 10 metros de 
altura por um homem de 43 anos e quatro adolescentes. 
Uma das vítimas morreu, assim como um dos agressores, 
que foi assassinado pelos colegas por ter confessado sua 
participação e os denunciado. O caso foi usado pela 
ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) para justificar o 
PL 618/2015, que propôs o aumento de pena para estupro 
coletivo e se tornou, em 2018, a lei 13.718. São analisados 
90 textos, publicados de 27/05/15 a 25/09/18, quando os 
adolescentes condenados saíram do centro de internação 
– e a última notícia sobre o caso foi publicada. 
 O estudo parte de dois entendimentos originados nas 
teorias construcionistas do jornalismo. O primeiro é que 
as notícias são construções associadas a processos 
jornalísticos,  questões organizacionais das empresas 
jornalísticas e a própria sociedade de que tratam – e não 
reflexos ou distorções da realidade. O segundo é que, a 
partir das histórias que contam e da forma como o fazem, 
as notícias contribuem para a construção da realidade 
(TUCHMAN, 1978). Ambas as ideias derivam da 
compreensão de que a realidade é socialmente construída 
por todos que fazem parte dela (BERGER; LUCKMANN, 
2005).
 Outra noção importante é a de que o estupro, assim 
como as diversas formas de violência cometidas contra 
mulheres, funciona como ferramenta de manutenção do 
patriarcado (BOURDIEU, 2014). É por meio dele – ou do 

“medo do crime e da iminência da violência” (OLIVEIRA, 
2014) – que se garante a reprodução até o ponto da 
naturalização de comportamentos e ideias que compõem 
os papéis de gênero — construções sociais que mantêm 
mulheres e homens em suas devidas posições dentro do 
sistema patriarcal. Por isso, a compreensão do – e o 
combate ao – estupro depende de uma observação que o 
considere “uma prática social estruturada com posições e 
papéis distintos” (CARD, 1991 apud WHISTNANT, 2017, 
tradução nossa)(1). Em outras palavras, o estupro não diz 
respeito a sexo, afetividade ou intimidade: trata-se de 
uma relação de poder (BROWNMILLER, 2013).
 Assim, a pesquisa busca compreender de que forma 
os veículos escolhidos enquadram o estupro com o 
objetivo de entender que subsídios eles oferecem a seus 
leitores para discutir o tema e, consequentemente, a 
relação de dominação existente entre homens e 
mulheres. Outros objetivos são comparar os resultados 
entre os veículos analisados, destacando semelhanças e 
diferenças entre publicações de âmbito nacional e local; 
discutir  o papel do jornalismo na compreensão e 
superação da cultura do estupro e da dominação 
masculina; e propor categorias de análise que possam ser 
utilizadas em outras pesquisas que investiguem o 
enquadramento noticioso de coberturas relacionadas à 
violência contra a mulher. Na medida em que busca 
aprofundar conhecimentos sobre o papel da 
comunicação na compreensão (ou não) e na 
reprodução/superação de um sistema que mantém uma 
parte dos indivíduos subordinadas à outra – e que, 
portanto, têm implicações políticas, o estudo trata de 
comunicação política.
 Ele se justifica por ampliar a discussão sobre o papel 
do jornalismo na compreensão (e na superação) das 
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questões relacionadas à violência de gênero e, 
consequentemente, às desigualdades de gênero. Vale 
dizer que, conforme o Atlas da Violência de 2018, em 
2016, foram registrados 49.497 estupros no Brasil. A 
estimativa é de que esse número represente apenas 10% 
dos casos, devido à subnotificação. Com isso, a média de 
estupros no país deve ficar entre 300 e 500 mil ao ano e a 
redução deste tipo de violência mostra-se urgente.
Para atingir os objetivos, será feita uma análise de 
enquadramento noticioso do tipo issue-specific (DE 
VREESE, 2005), utilizando-se de variáveis derivadas das 
funções do enquadramento definidas por Entman (1993): 
definição do problema, causa, julgamento moral e 
recomendação de tratamento. Na comunicação, a noção 
de enquadramento remete à ideia da notícia como uma 
janela que limita e direciona o olhar do leitor sobre o fato 
noticiado (TUCHMAN, 1978), permitindo que elas deem 
sentido e se relacionem com eventos e situações (PORTO, 
2004). 
 Pesquisas exploratórias com parte do corpus (as 
notícias publicadas pela Folha de S. Paulo) e testes da 
metodologia com objetos diferentes (notícias sobre 
importunação sexual nos ônibus de Curitiba e notícias 
sobre os casos Roger Abdelmassih e João de Deus) 
permitiram a criação de seis variáveis. Três tratam da 
definição do problema – tópico, subtópico e fontes – e 
buscam compreender se o estupro é tratado como caso 
isolado ou violência institucionalizada. Uma variável trata 
da causa e outra das soluções, buscando verificar o 
aprofundamento da questão nos textos analisados e a 
aproximação/distanciamento o estupro das questões de 
gênero. A última variável diz respeito ao julgamento 
moral, o qual pode indicar culpabilizacão da vítima e/ou 
naturalização da violência masculina.

 Os mesmos testes da metodologia indicaram a 
existência de três tipos de enquadramento: caso isolado, 
violência “comum” e questão de gênero. A análise de 20 
textos do corpus, todos publicados pela Folha de S. Paulo, 
mostrou que há predominância dos enquadramentos do 
tipo caso isolado. Ainda assim, é possível encontrar 
algumas unidades de análise definidas como questão de 
gênero, o que indica uma abertura para discussões que 
relacionam o tema ao machismo e ao patriarcado.

NOTAS
(1) No original: “[...] a structured social practice with distinct positions and roles”.
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