










A COBERTURA DA EDITORIA DE EDUCAÇÃO 
DIANTE DA MIGRAÇÃO PARA UMA PLATAFORMA 
JORNALÍSTICA DIGITAL: O CASO DO JORNAL GAZETA 
DO POVO (PR)

ANDRÉ DE FREITAS NUNES
PROF.ª DR.ª MYRIAN DEL VECCHIO

A pesquisa se propõe a estudar a evolução na cobertura da editoria 
de Educação do jornal Gazeta do Povo, traçando um paralelo entre 
os períodos anterior e posterior ao fim da circulação da edição 
impressa diária do veículo, em maio de 2017. Essas transformações 
incluem a mudança de temas abordados pela editoria e também 
o direcionamento das pautas do cenário local e regional para o 
nacional, dentro da estratégia do modelo de negócios do jornal e 
da divulgação de suas “Convicções” editoriais. Para isso, a pesquisa 
tem como corpus a coleta das produções do jornal no período de 
dezembro de 2016 a dezembro de 2017 (seis meses antes e seis 
meses depois do fim do jornal diário impresso). Além disso, o projeto 
tem como objetivos específicos levantar historicamente aspectos e 
marcos da cobertura de Educação na Gazeta do Povo nas últimas 
cinco décadas, bem como compreender de que maneira as práticas 
jornalísticas da editoria foram afetadas pela digitalização do jornal. 
Para tanto, pretende-se utilizar os estudos sobre a Construção Social 
da Realidade, Construção da Notícia, webjornalismo e jornalismo 
pós-industrial a fim de compreender de que forma o setor pode 
ter sido impactado com a redução da cobertura de suas pautas 
locais de interesse público, a partir de levantamento quantitativo, 
análise de conteúdo e entrevistas semiestruturadas com informantes 
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qualificados do segmento educacional público e privado. Também 
se buscará entrevistar os jornalistas (repórteres e editores) que mais 
produziram reportagens na editoria no período pesquisado.

PALAVRAS-CHAVE

Gazeta do Povo. Educação. Cobertura jornalística. 
Construção social da realidade. Plataforma digital.

MITO E STORYTELLING: A REPRESENTAÇÃO DA 
UMBANDA NA COBERTURA JORNALÍSTICA DO CASO 
EVANDRO 

BRUNO CARON FERREIRA
PROF. DR. HERTZ WENDEL

A presente pesquisa visa analisar a cobertura midiática sobre o Caso 
Evandro, popularmente conhecido no Paraná como “as bruxas de 
Guaratuba’, quanto à intolerância religiosa contra a Umbanda pelo 
viés da construção da narrativa e utilização de mitos no jornalismo.  
Tratando-se de um caso criminal, a cobertura é feita sob o viés do 
jornalismo policial que tem um apelo ao sensacionalismo. Parte-se 
do pressuposto que o cristianismo (religiões de fé cristã centradas na 
figura de Jesus Cristo, como catolicismo, protestantismo e espiritismo) 
é hegemônico no Brasil e afeta as leituras socioculturais nos meios 
de comunicação quando há o envolvimento de outras crenças. A 
pesquisa se justifica porque as religiões de matriz africana ainda 
sofrem preconceito e são perseguidas no Brasil, como mostram dados 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
que registrou 144 denúncias de ataques a terreiros de umbanda e 
candomblé, entre outros cultos, em 2017. Em 2018, o número de 
casos subiu para 152, representando um aumento de 5,5%. Através 
da análise de conteúdo com base mitocrítica, são escolhidos como 
objeto as matérias de jornal impresso utilizadas por Ivan Mizanzuk 
no podcast Projeto Humanos, para constatar a hipótese de que o 
storytelling jornalístico emprega mitos e arquétipos do imaginário 
cultural que contribuem para a “demonização” da umbanda na mídia 
e, nesse caso, colaboraram para um julgamento prévio dos acusados.
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PALAVRAS-CHAVE

Mito. Storytelling. Jornalismo 
Policial. Umbanda. Caso Evandro.

PANDEMIA EM FOCO NAS PERIFERIAS: UMA ANÁLISE 
SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
DO PODCAST EM QUARENTENA

CAMILA MANCIO
PROF. DR. JOÃO MARTINS LADEIRA

A pandemia de Covid-19 criou no Brasil e no mundo um momento 
único. Em menos de dois meses, o vírus havia se espalhado por 
todos os continentes de forma trágica. O aumento das variantes, 
junto a falta de acesso a vacinas e de políticas públicas capazes de 
conter o vírus criaram condições para que esta pandemia tomasse 
proporções nunca antes vistas na história, e, as periferias foram os 
espaços atingidos ao longo de 2020 e 2021. A partir disso, busca-se 
compreender como são construídos os episódios do podcast Em 
Quarentena, produzido pela Agência Mural de Jornalismo das 
Periferias e criado para explorar os problemas, soluções e estratégias 
das periferias diante das crises (sanitária, social, econômica) 
intensificadas pela pandemia de Covid-19. A ideia é entender a 
produção de conteúdo pelo viés criativo e narrativo, abordando de 
que formas os conteúdos são abordados para denunciar, ensinar e 
propor soluções para que as comunidades periféricas possam lidar 
com a pandemia. Outro objetivo, dessa vez específico, deste projeto 
é compreender como a cidade é narrada nos episódios deste podcast 
a partir de três critérios (cenários, personagens e temporalidade) e 
como estes critérios narrativos são elaborados para dar visibilidade 
para pautas das periferias paulistas. Além desta análise de conteúdo, 
faremos em Entrevistas em Profundidade (EP) com os produtores 
do canal para um maior aprofundamento das estratégias de 
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PALAVRAS-CHAVE

Podcast. Criação de conteúdo.
 Storytelling. Narrativa. Cidade.

“CINEMA DE MULHERES” E “TECNOLOGIA DE GÊNERO” 
NO UNIVERSO DE SUPER-HERÓIS: UMA ANÁLISE DE 
ARLEQUINA EM AVES DE RAPINA

CAROLINE KUVIATKOSKI DE BARROS 
PROF.ª DR.ª REGIANE RIBEIRO

Os filmes do gênero de super-heróis abarcam a criação, a 
manutenção e/ou a ruptura de estereótipos femininos. Tais obras 
não são produtos de entretenimento descomprometidos, pois 
incorporam discursos políticos e sociais. Nesse cenário, destaca-se a 
personagem Arlequina, uma das mais populares vilãs/anti-heroínas 
da cultura pop. Assim, têm-se a seguinte questão de pesquisa: 
compreendendo o cinema enquanto tecnologia de gênero, como a 
personagem Arlequina no filme Aves de Rapina negocia as condições 
de visibilidade, construindo um novo quadro de referência em uma 
narrativa de super-herói? Para tanto, o objetivo geral é analisar a 
construção da personagem, avaliando os pontos de ruptura e 
manutenção de estereótipos relacionados às relações amorosas, de 
amizade e maternais. Os objetivos específicos são: discutir o conceito 
de “cinema de mulheres”, sua relação com os filmes de super-heróis 
e a representação feminina; analisar a evolução da personagem 
ao longo da narrativa fílmica; e compreender as negociações de 
sentido que se dão na construção de um possível novo quadro de 
referência. O aporte teórico envolve, sobretudo, Teresa de Lauretis 
(1994). Já a metodologia adotada é a análise audiovisual de Diana 
Rose (2002), com as etapas de transcrição e codificação. Como 
hipótese central, espera-se que a personagem, embora reproduza 
estereótipos, apresente uma narrativa transgressora, associada à 
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emancipação amorosa, aos relacionamentos pautados na sororidade 
e a uma relação maternal distinta. Desse modo, supõe-se que a obra 
possui características do “cinema de mulheres”, propondo uma nova 
linguagem pela via do entretenimento em que a figura feminina é 
sujeito da ação.

PALAVRAS-CHAVE

Tecnologia de gênero. Cinema de mulheres. Arlequina. 
Super-heróis. Representação feminina.

UM PALCO EM QUALQUER LUGAR: 
TERRITORIALIDADES, ESPAÇOS DE SENTIDO E 
SUSTENTABILIDADE DE PROJETOS CÊNICOS NO 
CIRCUITO CURITIBANO PÓS JORNALISMO CULTURAL

GIANA BATISTA GUTERRES
PROF. DR. JOSÉ CARLOS FERNANDES

A proposta desta pesquisa é integrar e dialogar com conceitos das 
áreas de Comunicação e Gestão Cultural para analisar as estratégias 
adotadas por companhias de teatro curitibanas que mantêm uma sede 
física. Mostra-se relevante promover a reflexão sobre as estratégias 
de comunicação e seu impacto para o atual contexto de crise social, 
política e econômica para o setor do teatro. Curitiba é um bom 
observatório do fenômeno de  alteração no “modelo de negócios” do 
teatro, pois, sem o respaldo de divulgação dos cadernos de cultura 
no jornalismo tradicional, os grupos teatrais são desafiados a atrair 
o público e novos públicos a espaços não convencionais. Assim, 
avançando na direção de estratégias mais corporativas de gestão 
cultural e comunicação de seus feitos. Busca-se responder a seguinte 
questão: Quais estratégias comunicacionais e de gestão cultural se 
desenvolveram nas companhias de teatro de Curitiba influenciadas 
pela adoção de espaços cênicos não convencionais, busca de novos 
públicos e por melhores modelos de sustentabilidade em meio às 
lacunas deixadas pelo jornalismo cultural? A metodologia utilizada 
consiste em um questionário de mapeamento de companhias teatrais 
com sede e de entrevistas em profundidade com quatro selecionadas. 
Como suporte teórico destacam-se Beatriz Sarlo, Gaston Bachelard, 
Jorge Dubatti e Néstor Canclini nas discussões sobre territorialidade; 
Teixeira Coelho, Isaura Botelho e Rômulo Avelar para as reflexões 
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sobre a gestão cultural e Marcelo Coelho, Sérgio Luiz Gadini e Dora 
Santos Silva sobre jornalismo cultural.

PALAVRAS-CHAVE

Equipamentos culturais. Teatro. Gestão cultural. 
Jornalismo Cultural. Comunicação.

CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 
INTERCULTURALIDADE: ENTRE A EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA E A COMUNICAÇÃO 
PÚBLICA NO NEABI-IFPR 

JULIANA MARQUES BORGHI
PROF.ª DR.ª CLAUDIA IRENE DE QUADROS

Pretende-se analisar a relação da comunicação pública e da extensão 
universitária em propostas que permeiam a prática cultural, realizadas 
no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR). O NEABI se desenvolveu a partir do Plano 
Nacional de Diretrizes Curriculares para fortalecer e institucionalizar 
orientações sobre relações étnico-raciais. No IFPR, o Núcleo foi criado 
em 2018. Os projetos de extensão selecionados nesta pesquisa são: 
“Capoeirando no IFPR: saberes e práticas de um patrimônio cultural 
do Brasil e da humanidade”; e o “Núcleo de defesa dos direitos dos 
povos e comunidades tradicionais”. Os diálogos entre a extensão 
universitária e a sociedade foram a motivação para a escolha 
deste trabalho. Desta forma, temos o seguinte problema: como a 
comunicação pública pode contribuir para o desenvolvimento da 
extensão universitária relacionada às ações interculturais e políticas 
dialógicas representadas em dois projetos do NEABI, por meio da 
participação e da percepção dos atores sociais envolvidos? Propõe-se, 
para tanto, uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. 
Entre os procedimentos metodológicos que serão adotados, estão: 
entrevistas em profundidade e semiestruturadas. Os dados coletados 
durante esses procedimentos serão estudados por meio da Análise 
de Conteúdo. Os operadores teóricos desta pesquisa foram divididos 
em três eixos: comunicação pública, extensão universitária e 
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interculturalidade. Por meio de práticas dialógicas, da coletividade e 
do conhecimento a respeito destas culturas, caminhos possíveis são 
trilhados para o desenvolvimento de processos que contemplem as 
diversidades. Esta construção pode, portanto, ser enriquecida pela 
interação de ações extensionistas junto à comunicação pública.

PALAVRAS-CHAVE

Comunicação pública. Extensão universitária. Interculturalidade.
Diálogo. Interesse público.

A FUNÇÃO SOCIAL DA PUBLICIDADE NA FORMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO
 DE VULNERABILIDADE

LUCAS VINICIUS MAYER
PROF. DR. FÁBIO HANSEN

A venda de produtos ou serviços não é o único propósito da 
publicidade, hoje ela possui um caráter além da visão mercadológica. 
Pensando na área por meio de uma perspectiva ético-moral e do 
consumo numa perspectiva sociocultural, esta pesquisa tem como 
objetivo analisar a função social da publicidade para verificar os 
impactos causados na formação sociocultural e cidadã de crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade social econômica. Justifica-se 
a temática pela importância de estudarmos uma prática ética da 
publicidade e caminhos de um discurso inclusivo e que contribua 
para o processo de formação. Temos como objeto da pesquisa as 
percepções de sujeitos que fazem parte de instituições responsáveis 
pelo controle da publicidade, visando, por um lado, abordar 
percepções de profissionais atuantes no Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (CONAR), e por outro, a visão 
de pessoas que atuam em um órgão de controle da publicidade 
que visa interesses da sociedade civil, aqui o Instituto Alana, 
principalmente pelo foco nas crianças e jovens. Utilizando-se de 
entrevistas semi-estruturadas, responderemos a seguinte pergunta: 
“como a publicidade pode auxiliar crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade, dada a importância do processo de consumo para 
a formação sociocultural e o papel da atividade publicitária como 
mediadora desse processo, a se inserirem em contextos sociais e 
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ambientes socioculturais?”. Como suporte teórico serão abordadas 
as visões contemporâneas sobre a prática publicitária (BURROWES E 
RETT, CASAQUI), o papel do consumo na formação cidadã (CANCLINI; 
BACCEGA) e as noções de exclusão e pertencimento na publicidade 
(BRAGAGLIA).

PALAVRAS-CHAVE

 Publicidade. Consumo. Ética. 
Vulnerabilidade social. Cidadania.

NATUREZA EM STORYTELLING: MITO E ESTRATÉGIA 
NOS FILMES PUBLICITÁRIOS DO GREENPEACE

LUIZA RIBEIRO DE LIMA
PROF. DR. HERTZ WENDEL

O conceito de natureza opera diferentes sentidos que ocupam uma 
escala que vai do biológico ao cultural. Para esta pesquisa, nos interessa 
os sentidos sagrados da natureza com base arquetípica originados em 
textualidades mágico-míticas. Hoje, o storytelling desponta como uma 
ferramenta de comunicação amplamente utilizada no cinema e que 
invade outras formas de comunicação, especialmente a publicidade. 
No entanto, falta ao storytelling um estudo mais aprofundado sobre 
suas raízes culturais que, em parte, se nutrem das narrativas míticas 
em consonância com a literatura fantástica e o conto maravilhoso. 
Em especial no contexto atual, marcado pelo Novo Regime Climático, 
em que ganha relevância compreender as relações entre humano 
e natureza no Antropoceno, assim como o pertencimento gerado 
pelo ato de contar histórias. A partir dessas premissas, o objetivo 
principal desta pesquisa é analisar uma mostra de filmes publicitários 
do Greenpeace, buscando verificar como o storytelling permite a 
produção estratégica e persuasiva de sentidos sobre a importância 
da proteção ambiental. Os objetivos específicos são: 1) Estudar as 
raízes culturais do storytelling que permitem posicioná-lo como 
ferramenta estratégica de comunicação; 2) Compreender a circulação 
de mitos e arquétipos a partir dos discursos audiovisuais sobre a 
natureza elencados pelo Greenpeace; e 3) Interpretar os sentidos da 
natureza circulantes na cultura a partir das produções publicitárias.  
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A metodologia empregada é a de análise de conteúdo em associação 
à análise fílmica. Por meio dos resultados, busca-se verificar se os 
filmes publicitários contestam a dicotomia humanidade/natureza 
ainda tão presente na cultura ocidental.

PALAVRAS-CHAVE

Natureza. Storytelling. 
Mito. Greenpeace.

CORPOS VISÍVEIS: O OLHAR DE MULHERES
 TRANSGÊNERAS SOBRE A REPRESENTAÇÃO
 DO CORPO TRANS FEMININO NO CINEMA

MARIA FERNANDA MILESKI DE PAULA
PROF.ª DR.ª VALQUÍRIA JOHN

As narrativas audiovisuais desempenham uma função importante na 
construção de sentidos e demonstram traços históricos de hierarquias 
e pedagogias de gênero. Isso quer dizer que o cinema é um espaço 
de produção de saberes, claramente demarcado por identidade, 
sexualidade e por um conjunto de práticas e discursos que marcam 
corpos fora de um binarismo de gênero, principalmente de mulheres 
transgêneras. O desafio se encontra na intersecção entre esses 
dois campos a partir do objeto de estudo: a recepção de mulheres 
transgêneras sobre filmes que possuem personagens transgêneras. 
Através de entrevistas com cinco participantes da pesquisa, a 
dissertação busca observar como elas veem a representação do corpo 
e comportamento trans feminino em produções cinematográficas, 
compreender como as memórias dos filmes se articulam com 
memórias pessoais e qual a importância dessas narrativas em suas 
vidas. Esse processo é aplicado por meio de um protocolo teóri-
co-metodológico desenvolvido com base no método história oral 
articulado com a técnica história de vida, embasado pelo trabalho 
de pesquisadores como Paul Thompson, Mônica Martinez e Luis 
Jesús Galindo Cáceres. Com a pesquisa, a intenção é contribuir na 
criação de espaços de diálogos e na tentativa de compreensão das 
mulheres trans participantes do estudo sobre a representação de 
seus corpos no cinema. Em um mundo marcado por diversas formas 
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de violência, mostra-se relevante refletir e pesquisar sobre as raízes e 
instrumentos de opressão. A dissertação sugere, portanto, a riqueza 
encontrada em narrativas e vozes de mulheres transgêneras.

PALAVRAS-CHAVE

Transgeneridade. Mulheres. 
Cinema. Memória. Corpo.

APROXIMAÇÕES DO JORNALISMO 
CIDADÃO, DA COMUNICAÇÃO POPULAR
 E DO HIPERLOCALISMO NAS ROTINAS 
DE DEZ RÁDIOS COMUNITÁRIAS DO PARANÁ

MATHEUS DIAS GALDINO SOARES
PROF. DR. JOSÉ CARLOS FERNANDES

O projeto se apresenta como uma pesquisa exploratória com o 
objetivo geral de investigar a percepção dos radialistas comunitários 
sobre a natureza de suas práticas. Justifica-se pela potencialidade em 
gerar relatos próprios de experiência e feedbacks técnico-teóricos 
para pesquisas futuras. Objetiva especificamente entender como 
esses tensionamentos se refletem nas rotinas de produção, na edição 
e nas interações com o público, observando a realidade das rádios 
comunitárias do Paraná, que possui cerca de 300 emissoras ativas na 
capital e no interior. Toma como base teórica o jornalismo cidadão 
em Targino (2009), Traquina e Mesquita (2003), estudos sobre 
mídia fora dos grandes centros por Lobato (2017), novos arranjos do 
jornalismo em Fígaro (2017), comunicação popular e comunitária por 
Peruzzo (2009) e a ideia do hiperlocalismo estudada por Magnoni 
e Miranda (2018). Utiliza metodologia qualitativa e usa entrevistas 
semi estruturadas com 10 comunicadores comunitários de emissoras 
de diferentes macrorregiões do Paraná, por telefone, gravadas e 
transcritas. As entrevistas serão compostas por cinco blocos de cinco 
perguntas, questionando os entrevistados sobre 1) informações 
gerais sobre o veículo em que trabalham; 2) conhecimentos 
específicos sobre a comunicação comunitária, o jornalismo cidadão 
e hiperlocal; 3) opiniões do profissional sobre a capacidade de seu 
trabalho em fortalecer a cidadania; 4) pressões que enfrenta sob a 
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ótica da frontalidade, ou seja, a proximidade geográfica com fontes 
e ouvintes e 5) influências do Whatsapp sobre a produção e a edição 
de seu trabalho. Testamos a hipótese de que emissoras sofrem com 
pressões políticas, limitações econômicas e a frontalidade do público.

PALAVRAS-CHAVE

Jornalismo. Jornalismo cidadão. Comunicação popular. 
Hiperlocalismo. Rádios comunitárias do Paraná.

COMO AS APRESENTADORAS E REPÓRTERES 
MULHERES, DENTRO E FORA DO MERCADO
DE TRABALHO, VEEM A CARREIRA
NA TELEVISÃO CURITIBANA

MAYARA CELESTE LOCATELLI
PROF. DR. JOÃO MARTINS LADEIRA

A dissertação investiga o ponto de vista de mulheres, que atuam 
ou atuaram em frente às câmeras em programas telejornalísticos 
de Curitiba, sobre questões envolvendo envelhecimento, carreira e 
estética. Em uma sociedade que está vivendo mais e tendo menos 
filhos, a população de pessoas mais velhas está aumentando a cada 
dia, o que nos leva a pensar em como estes profissionais estão 
sendo tratados em um mercado de trabalho que valoriza o novo. 
É importante frisar que, após uma pesquisa da pesquisa, notou-se 
a inexistência de trabalhos focados no tema envelhecimento das 
mulheres no telejornalismo brasileiro, o que mostra uma relevância 
social do projeto. Por meio de entrevistas semiestruturadas, duas 
repórteres e duas apresentadoras, dentro e fora do mercado de 
trabalho, falaram sobre a própria experiência profissional. As 
perguntas foram formuladas com base nas teorias feministas, a divisão 
sexual do trabalho, o mito da beleza, questões de envelhecimento 
e os quadros de experiência social (KERGOAT, HIRATA, WOLF, 
SALGADO, GOFFMAN). Uma análise da televisão brasileira, biografias 
e das relações sociais (KILPP, HABIB, DUARTE, GOMES) também se 
fez necessária. Além das entrevistas, foi realizada uma análise dos 
materiais produzidos por estas jornalistas disponíveis na internet, 
no período entre setembro de 2017 e agosto de 2018, pelo viés da 
tecnocultura utilizando-se os autores Benita e Salcedo Gomes. Entre 
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as hipóteses está a possibilidade do mito da beleza ser o maior fator 
para a saída/mudança das redações. Outra hipótese é a questão 
financeira pesar mais do que a cobrança estética. 

PALAVRAS-CHAVE

Telejornalismo. Gênero. 
Envelhecimento. Estética. Enquadramento.

DISCURSO DE ÓDIO DE GÊNERO NO WHATSAPP: UM 
MAPEAMENTO DAS MENSAGENS MISÓGINAS
EM GRUPOS ABERTOS

RAQUEL PEREIRA RODRIGUES LEITE
PROF. DR. RODRIGO EDUARDO BOTELHO-FRANCISCO

Mais de 2,5 milhões de denúncias de discurso de ódio nas Redes 
Sociais Digitais (RDS) já foram registradas pela SaferNet Brasil, e os 
dados mais recentes mostram que os números quase dobraram em 
2020. Um discurso que tem alvos bem claros: LGBTs, pessoas negras 
e mulheres, sendo que as últimas representam 68% das vítimas. No 
WhatsApp a transmissão dessas mensagens ganha velocidade. Com 
altas taxas de penetração em países como o Brasil, o aplicativo é 
campo fértil para disseminação de discurso de ódio. Este trabalho 
busca investigar como o discurso de ódio de gênero, direcionado às 
mulheres, está presente nos grupos abertos do WhatsApp. Com foco 
na pergunta de pesquisa, busca-se: 1) mapear grupos abertos no 
WhatsApp; 2) entender o papel dos grupos de WhatsApp como mídia 
dentro das formações socioculturais; e 3) entender como o discurso 
de ódio contra a mulher está presente no WhatsApp. Essa é uma 
tentativa de, ainda que de forma parcial, compreender como se dá o 
discurso de ódio contra a mulher nesses espaços. A pesquisa parte 
da premissa que o fio condutor do discurso de ódio contra a mulher 
é o sexismo, e que o humor é uma das principais características. 
Acredita-se também que os participantes compreendem o WhatsApp 
como um espaço fechado, e que tais grupos se configuram como 
comunidades virtuais. Desta forma, para atingir o objetivo principal, 
adota-se a netnografia, a partir de observação não-participante e 
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mapeamento da circulação de materiais textuais e audiovisuais 
trocados e compartilhados entre os membros dos grupos. 

PALAVRAS-CHAVE
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REPRESENTAÇÕES DO CIBERESPAÇO COMO UM
ELEMENTO NARRATIVO DA FICÇÃO CIENTÍFICA

ROBINSON SAMULAK ALVES
PROF.ª DR.ª VALQUÍRIA JOHN

A ficção científica é um gênero narrativo conhecido por antecipar 
discussões sociais, ao mesmo tempo que debate questões que lhe 
são contemporâneas. Por esse motivo, as histórias narradas nessa 
temática merecem a devida atenção dos estudos em Comunicação, 
visto que através dos seus enredos é possível obter um registro 
social, seja do contexto em que a obra foi criada, seja das discussões 
que elas geram. A partir disso, e fundamentado no conceito de 
Hipertextualidade proposto por Gerárd Genette, o trabalho pretende 
analisar as obras Neuromancer (1984), Snow Crash (1992), Moxyland 
(2008) e Encarcerados (2014) para investigar as representações do 
ciberespaço como um elemento narrativo na ficção científica, desde 
a sua concepção original, passando pela evolução na literatura. Para 
se chegar a tal objetivo, o trabalho pretende verificar as estratégias 
narrativas utilizadas pela literatura de ficção científica para construir 
o ciberespaço nas últimas quatro décadas, analisar as características 
dos mundos virtuais e como elas são apresentadas na literatura e, 
finalmente, identificar como se dão os processos comunicacionais 
através do ciberespaço nas obras. A escolha do ciberespaço 
considerou a ausência de trabalhos que façam esta conexão entre 
Comunicação e Literatura (e vice-versa) e para a análise optamos por 
selecionar um livro por década, a partir do nascimento do conceito de 
ciberespaço — no conto Burning Chrome (1981), de William Gibson. 
Por fim, o trabalho também pretende estabelecer relações entre 
ficção e realidade, justificando a importância e relevância do tema, 
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a partir dos estudos de Pierre Lévy, Umberto Eco, Douglas Kellner e 
Adam Roberts.

PALAVRAS-CHAVE
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A CAMPANHA EM CINCO SEGUNDOS: UMA 
ANÁLISE DO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA 
ELEITORAL DOS CANDIDATOS A DEPUTADO 
FEDERAL DO PARANÁ EM 2010, 2014 E 2018

AMANDA GONÇALVES MENEZES
PROF. DR. EMERSON URIZZI CERVI

Alvo de disputas e pressões, o Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral (HGPE) sofreu uma importante mudança com a Reforma 
Eleitoral imposta pela Lei 13.165 de 2015, que reduziu o período 
eleitoral de 45 para 35 dias, diminuiu o tempo de propaganda 
em televisão pela metade e alterou a forma de distribuição desse 
recurso entre os partidos. No Brasil, a campanha política em televisão 
tem espaço limitado e as interferências externas são restritas. O 
HGPE funciona como um marcador do “tempo da política” (CERVI, 
2010) e apresenta as estratégias adotadas pelas legendas na 
divisão do tempo em rádio e televisão (ALBUQUERQUE, 2008). O 
presente trabalho tem como objetivo investigar como a alteração 
na legislação impactou a campanha em televisão dos candidatos 
a deputado federal no Paraná. Para isso, foi feita uma análise de 
conteúdo quantitativa longitudinal de todos os programas do HGPE 
dos candidatos à Câmara Federal pelo Paraná nas eleições de 2010, 
2014 e 2018. Quatro variáveis foram utilizadas para a elaboração 
de um índice de visibilidade dos candidatos: o tempo de cada 
concorrente na propaganda em televisão; o assunto abordado ou a 
ausência de tema; a presença de fala e a presença de apelo ao voto 
dos eleitores. A hipótese inicial é que com o horário eleitoral mais 
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curto a partir de 2018, os candidatos tiveram menos oportunidade 
de fala, trataram de menos temas e pediram menos votos durante os 
programas eleitorais, o que resultou em uma menor visibilidade dos 
nomes em disputa.

PALAVRAS-CHAVE
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AS PAUTAS LGBTI+ NO SENADO BRASILEIRO:
UM ESTUDO A PARTIR DO PORTAL E-CIDADANIA

GUILHERME SIZANOSKI SANTOS
PROF.ª DR.ª KELLY PRUDENCIO,

O presente trabalho aborda o portal e-Cidadania, ferramenta de 
Comunicação Pública do Senado brasileiro, como espaço mediador 
das pautas do movimento LGBTI+. A democracia digital possibilita 
o engajamento político através da facilitação ao acesso de meios de 
participação e deliberação, e o portal, portanto, se configura como 
um deles, disponibilizando formas distintas de participação política e 
documentos de tramitação dos processos legislativos para consulta. 
Serão considerados esses documentos, Ideias Legislativas, Sugestões 
Legislativas, consultas públicas e matérias acerca da temática LGBTI+, 
de modo a identificar que pautas ganham destaque e de que forma 
os usuários do portal e parlamentares se posicionam a respeito delas. 
A partir dessa análise, serão comparadas as demandas dos usuários 
do portal com a tomada de decisão e atuação dos parlamentares, 
a fim de apontar as incongruências por parte do Estado e de seus 
aparatos comunicacionais em termos democráticos. Deste modo, a 
presente pesquisa se propõe a discutir como o portal e-Cidadania 
colabora para o exercício da democracia e que tipo de limitações ele 
apresenta ao tratar de um grupo minoritário político, a comunidade 
LGBTI+. Há duas hipóteses consideradas na análise: a primeira (H1) 
é que, enquanto a ferramenta digital de participação, no caso, o 
e-Cidadania, não definir que tipo de sugestão pode ser feita – no 
sentido de barrar aquelas que contrariam os princípios democráticos 
– há um impedimento no avanço do debate democrático; e a segunda 
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(H2) sugere que as pautas obtêm maior engajamento quando partem 
das redes sociais, e não de portais institucionais.

PALAVRAS-CHAVE
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DO PÚLPITO À URNA: ANÁLISE SOBRE O
CONTEÚDO DIVULGADO POR CANDIDATOS
PASTORES EM SUAS PÁGINAS DO FACEBOOK
DURANTE A ELEIÇÃO DE 2020

MARCELA BARBA SANTOS
PROF.ª DR.ª MICHELE GOULART MASSUCHIN

Considerando a ascensão e relevância evangélica no cenário político 
e midiático das últimas décadas, esta pesquisa se propõe a analisar 
os conteúdos publicados nas páginas do Facebook dos candidatos 
a prefeito, cujo nome de urna incluam o termo pastor ou pastora, 
durante o período de campanha eleitoral em 2020 em todo o Brasil. 
Somam-se os conteúdos publicados no Facebook de candidatos a 
prefeito não religiosos nas mesmas cidades destes pastores, a fim 
de verificar as distinções entre eles. Deste modo, a pesquisa visa 
responder a seguinte questão: a partir de conteúdos divulgados 
em suas páginas do Facebook, que características padronizam as 
campanhas de candidatos a prefeito, cujo nome de urna inclua o 
termo pastor ou pastora, nas eleições de 2020? Como objetivos 
específicos, têm-se: Identificar as semelhanças e divergências entre 
os candidatos religiosos e não religiosos; Comparar os candidatos 
religiosos a partir de diferentes grupamentos, como partidos políticos 
e regiões; Compreender de que modo a condição de religioso se 
apresenta nos conteúdos. A seleção de candidatos e conteúdos 
previamente realizada identificou 61 pastores candidatos, 33 deles 
apresentaram páginas oficiais no Facebook, mas apenas 31 publicaram 
algum conteúdo durante o período eleitoral, logo o foco da análise 
está neste último grupo. Como hipóteses iniciais apontam-se que os 
pastores se diferenciam dos candidatos não religiosos mediante à 
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ênfase a temas e apelos ético-morais, a denominação religiosa não 
é expressa de modo central nos conteúdos dos pastores e a filiação 
partidária tende a não inferir nos discursos entre os religiosos.
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COMUNICAÇÃO DIGITAL DO MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES NO FACEBOOK: DEMOCRACIA 
DIGITAL, COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DIPLOMACIA 
DIGITAL A PARTIR DA COMPARAÇÃO ENTRE
 GOVERNOS DE DILMA ROUSSEFF, MICHEL TEMER E 
JAIR BOLSONARO

NAYANE PANTOJA CARDOSO
PROF.ª DR.ª MICHELE GOULART MASSUCHIN

Na última década, as pesquisas relacionadas à comunicação ministerial 
mostraram que as redes sociais, mais democráticas e descentralizadas, 
fazem parte das estratégias adotadas pelos ministérios. Assim, o 
objetivo desta dissertação é realizar uma pesquisa comparativa, 
da perspectiva quanti-qualitativa, no Facebook do Ministério das 
Relações Exteriores. Levando em consideração a idiossincrasia do 
objeto de estudo, a análise se concentra em três eixos teóricos. A 
(1) comunicação pública de Estado com as considerações sobre 
transparência e accountability, participação, prestação de serviços e 
construção de credibilidade e de imagem (MIOLA & MARQUES, 2017). 
Já a (2) democracia digital demonstra que as redes sociais também 
podem ser um espaço de questões democráticas, ao mesmo tempo 
em que criam uma articulação entre sociedade e Estado (ALMADA 
et al, 2014). E por causa do caráter especial do objeto de estudo, 
a (3) diplomacia digital contribui entendendo que as atividades 
diplomáticas não são mais restritas a espaços tradicionais, podendo 
ser digital (PERON, 2017). A comparação está relacionada à variável 
categórica Governo, verificando mudanças, proximidades e diferenças 
na atuação ministerial feita nos governos Dilma Rousseff, Michel 
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Temer e Jair Bolsonaro; uma vez que a questão central desta pesquisa 
é saber  como a comunicação digital do Ministério das Relações 
Exteriores no Facebook se altera quando levado em consideração 
a variável governo e as perspectivas dos conceitos de comunicação 
pública, democracia digital e diplomacia digital. A metodologia 
empregada é a revisão bibliográfica e a análise quanti-qualitativa do 
conteúdo (AC) das publicações no ano de 2015, 2017-2018 e 2021.

PALAVRAS-CHAVE
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