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RESUMO: 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um estado da arte (FERREIRA, 2002) sobre 

pesquisas que abordam a relação entre comunicação, eleições e gênero feminino em 

estratégias de propaganda eleitoral na TV, sob o viés da comunicação política. Para isso, 

realizamos o levantamento de publicações em anais de dois eventos da área e em dois 

bancos de teses e dissertações, realizados ou categorizados entre os anos de 2010 e 

2015. Inicialmente, apresentamos os resultados numéricos da busca para, em seguida, 

destacarmos os quatro trabalhos mais focados no tema e as suas principais contribuições 

para investigações sobre gênero, comunicação e propaganda eleitoral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação eleitoral; gênero; eleições; propaganda eleitoral. 

 

 

Estado da arte 

O referencial teórico comporta-se como uma lente com a qual o pesquisador 

enxerga o mundo ou, nas palavras de Machado (2015), o referencial teórico fornece 

conceitos para fazer falar o objeto e, somados à metodologia, ajudam a revelar o que 

estava encoberto. O estado da arte ou estado do conhecimento é o ponto inicial de uma 

pesquisa, que configura papel substancial para nortear, levar à reflexão, ou mesmo 

apontar caminhos ao pesquisador. Segundo Ferreira (2002), funciona como uma espécie 

de mapeamento do assunto estudado em suas múltiplas abordagens acadêmicas. 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas [pesquisa de estado da 

arte] parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma 

certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, 

tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 
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privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 

congressos e de seminários (FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

A pesquisa surge da dúvida ou desejo do pesquisador, porém nenhuma delas 

parte do nada. Ainda que existam essas inquietações pessoais e subjetivas, há um 

caminho pelo qual trechos são preenchidos (SANTAELLA, 2001). O trabalho do 

pesquisador, segundo Machado (2015), é tentar ver aquilo que não foi visto nem 

previsto e, no máximo, antevisto. Nesse sentindo, o estado da arte é fundamental para 

que o pesquisador saiba o que já foi explorado a respeito do assunto sobre o qual se 

debruça.  

Segundo Hissa (2013), o pesquisador, em um movimento constante e envolto 

em uma série de práticas e conhecimentos, busca o original, aquilo que somente ele é 

capaz de fazer e à sua própria maneira, porém, o grande desafio é, a partir da repetição e 

busca exaustiva, alcançar a inovação. Os novos modos de fazer não devem ser plágios, 

porém, uma pesquisa não pode começar do zero e ignorar o que foi antes descoberto e 

trabalhado.  

Este estado da arte busca, de maneira mais detalhada, listar e analisar pesquisas 

que tratam da relação entre mulheres, comunicação e eleições. Para realizá-lo, buscamos 

inicialmente e de maneira mais ampla, trabalhos que envolvam o tema comunicação 

política. Inseridos nele, os que tratam de comunicação eleitoral e, mais detalhadamente, 

os inseridos no contexto comunicação, mulheres e campanhas eleitorais. Procuramos 

pesquisas da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Banco de Teses 

Capes (BTC), além de artigos em anais de dois congressos científicos: o da Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política (Compolítica) e os do Grupo de 

Trabalho (GT) de Comunicação Política durante encontros da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-graduação em Comunicação (Compós).  

Na busca pelos trabalhos, utilizamos palavras-chave como filtros na pesquisa 

dos que estão inseridos nas áreas de Comunicação, Sociologia e Ciência Política, 

finalizados entre 2010 - ano em que a primeira mulher foi eleita presidente do Brasil, 

Dilma Rousseff - e 2015. Antes desse intervalo, contamos com levantamentos 

importantes relacionados à área, elaborados por Miguel (2010) e Morais e Moreira 
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(2011). Durante os anos selecionados, a primeira mulher presidente da República foi 

eleita e reeleita e, ao todo, três foram candidatas, em dois pleitos nacionais, nos quais 

apresentaram votações expressivas. Além de Dilma, que venceu a última eleição em 

2014, a 3ª colocada foi Marina Silva e, em seguida, Luciana Genro
4
.  

As palavras-chave foram definidas para os bancos em que usamos a ferramenta 

de busca. Além dos assuntos, a investigação também contemplou os nomes de todas as 

candidatas à presidência do Brasil. 1. Comunicação política; 2. Comunicação eleitoral; 

3. Marketing político; 4. Marketing eleitoral; 5. Mulher e política; 6. Mulher e eleições; 

7. Eleições femininas; 8. Mulheres candidatas; 9. Dilma Rousseff; 10. Marina Silva; 11. 

Luciana Genro; 12. Heloísa Helena; 13. Ana Maria Rangel; 14. Thereza Ruiz; 15. Livia 

Maria Pio. 16. HGPE. Os resultados estão expostos separados pelos locais de busca. 

 

Comunicação política 

As relações existentes no campo da política são pesquisadas a partir de diversos 

enfoques. Os estudos que abordam a relação entre mídia e política no Brasil tiveram 

início em 1980 com a força da campanha pelas eleições diretas (RUBIM; AZEVEDO, 

1998). As pesquisas evoluíram e se desdobraram com as discussões dos encontros da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Gradução em Comunicação (Compós) e da 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política (Compolítica).  

A área de comunicação política, por sua vez, engloba diversas subáreas e 

possibilidades de pesquisa. Algumas delas são: jornalismo político (ALBUQUERQUE, 

2010), comunicação pública (MATOS, 2013), propaganda negativa (BORBA, 2013), 

comunicação partidária (AZEVEDO; PANKE, 2015), comunicação eleitoral (CERVI; 

ALDÉ, 2004; PANKE, 2011), democracia digital (GOMES, 2007), entre outras. 

Segundo Miguel (2010), o principal tema abordado trata do impacto dos meios 

eletrônicos de comunicação. Dentro da área mais abrangente, a maioria dos estudos se 

concentra na relação entre mídia e eleições, tanto a comunicação eleitoral realizada por 

candidatos e grupos políticos, como a cobertura midiática de eleições.  

                                                           
4
 Luciana Genro teve 1.609.982, o equivalente a 1.55% dos votos válidos. Marina Silva alcançou 21,32% 

dos votos, um total de 22.176.619 eleitores. 
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De acordo com análise feita por Colling (2007), estudos sobre as eleições de 

1989, 1994, 1998 e 2002, no Brasil, resultaram em 199 artigos acadêmicos publicados 

em periódicos, vinte teses de doutorado e setenta dissertações de mestrado defendidas. 

As possibilidades para as pesquisas dos processos comunicacionais em períodos 

eleitorais são vastas. Entre os trabalhos que listamos, estão os que analisam a cobertura 

midiática de eleições, debates televisivos, agenda da mídia, construção de imagens de 

políticos e suas respectivas campanhas, ferramentas que compõem uma campanha 

(estratégias utilizadas em ferramentas como o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral). Há os pesquisadores que se dedicam a grupos específicos, como o 

comportamento de movimentos sociais (Prudencio, 2003, 2008) ou a relação entre 

gênero e política (MIGUEL; BIROLI, 2008, 2009, 2011 e 2014; PANKE, 2015). 

Estudos de gênero 

Questões de gênero permeiam a sociedade e podem ser abordadas sob diversos 

ângulos. Consideramos a definição de gênero enquanto construção social, de modo que 

pode haver o gênero masculino, o feminino, transgêneros e suas variações. Assim como 

a comunicação política e a comunicação eleitoral, sobretudo nos últimos anos, muitos 

trabalhos, em diferentes áreas, abordam o tema “relações de gênero”. Na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações, há 248 pesquisas com essas palavras-chave 

combinadas, enquanto 787 estão presentes na busca por “gênero feminino”, em diversas 

áreas, da saúde à literatura. 

Temos como foco principal as questões relacionadas ao gênero feminino 

inseridas no viés da comunicação política e, mais especificamente, como a perspectiva é 

abordada na propaganda eleitoral de candidatas. Na área de estudo, pesquisas que 

investigam gênero estão sob abordagens também múltiplas, desde a representação da 

mulher em veículos midiáticos (MIGUEL; BIROLI, 2011) ao posicionamento de 

candidatas em suas estratégias eleitorais (PANKE; IASULAITIS; NEBOT, 2015; 

PANKE, 2015). Autores como Miguel e Biroli (2011), Martins Ferreira (2015) e Raquel 

Paiva (2008) abordam de que maneira estereótipos de gênero são reforçados pela mídia 

e por meio de discursos de uma política com mandato.  

A primeira mulher candidata à presidência do Brasil foi Lívia Maria Pio, em 

1889, pelo Partido Nacionalista (PN). No ano de 1998, Thereza Ruiz foi candidata pelo 
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Partido Trabalhista Nacional (PTN). Em 2006, duas mulheres foram candidatas: Heloisa 

Helena, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e Ana Maria Rangel, pelo Partido 

Republicano Progressista (PRP). Na eleição seguinte, em 2010, também foram duas 

candidatas: Marina Silva, pelo Partido Verde (PV), e Dilma Rousseff, pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). Já em 2014, três mulheres disputaram a chefia do Executivo 

nacional. Dilma Rousseff e Marina Silva, então pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), 

e Luciana Genro, pelo PSOL.  

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, utilizamos o filtro das palavras-

chave como assunto. Desse modo, um mesmo trabalho pode ter como palavras-chave 

“comunicação política” e também “comunicação eleitoral”, por exemplo, entrando 

então duas vezes na exposição quantitativa.  

A combinação “comunicação política” expôs 51 trabalhos, dentro do período 

pesquisado. As instituições com mais pesquisas são: a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), com 11; a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com seis; a 

Universidade Estadual de São Paulo (Unsep), com cinco; a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), com quatro; e a Universidade de São Paulo (USP), também com quatro. 

Já “comunicação eleitoral” apresentou três resultados, dos quais dois são da UFPR e um 

do Instituto Paulo Montenegro (IPM). 

Termo também muito usado nas pesquisas da área, “marketing político” teve 23 

resultados e, “marketing eleitoral”, oito. Neste último, os trabalhos abordam construção 

de candidatos em campanhas eleitorais, cobertura midiática e formatos e exibição do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), que também é foco deste estado da 

arte como parte da dissertação. A combinação “mulher e política” apresentou cinco 

resultados (nas áreas de filosofia, sociologia e políticas públicas). Já com a 

possibilidade “campanhas eleitorais de mulheres” foram três resultados. A busca pela 

abreviação HGPE encontrou 18 trabalhos – 14 dissertações e quatro teses – no período 

selecionado.  

Com as combinações “mulher e eleições”, “eleições femininas” e “mulheres 

candidatas” nenhum trabalho foi encontrado.  Na pesquisa com os nomes das 

candidatas, “Dilma Rousseff” teve 63 resultados; “Marina Silva”, oito; “Heloísa 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba - PR – 26 a 28/05/2016 

 

6 
 

Helena”, um. “Luciana Genro”, “Ana Maria Rangel”, “Thereza Ruiz” e “Lívia Maria 

Pio” não têm resultados disponíveis.  

Na BDTD
5
, os trabalhos encontrados que tratam do tema abordam 

principalmente a representação das mulheres candidatas na mídia. Alguns exemplos 

são: “O feminino nas eleições de 2010: o discurso de Veja e IstoÉ sobre as mulheres 

candidatas”, dissertação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade de Brasília (UnB), de autoria de Mariangela Monfardini Biachi; 

“Visibilidade eleitoral: uma análise do enquadramento das revistas semanais sobre a 

candidatura de Heloísa Helena nas eleições presidenciais de 2006”, dissertação de 

autoria de Nathalia Augusta Gonçalves, do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Política da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Marina Silva, que foi candidata nas eleições de 2010 e 2014, teve suas 

estratégias e posturas analisadas em alguns trabalhos, mas sem que tenham conteúdo 

diretamente ligado a gênero: a dissertação intitulada “Análise das mensagens postadas 

por Marina Silva e pelo Partido Verde no Twitter nas eleições de 2010”, de Karol 

Natasha Lourenço Castanheira, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp); e a tese “Discurso midiático, hospitalidade e 

mediações culturais na campanha eleitoral de Marina Silva à presidência da república”, 

de Maria Claudia Setti de Gouvêa Franco, ligada ao Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. 

Embora não estivesse exatamente entre as palavras-chave selecionadas, a 

dissertação “Contextos de participação política de mulheres: as candidaturas das 

prefeitas Maria Luiza Fontenelle (1985) e Luizianne Lins (2004)”, de autoria de Rebeca 

do Nascimento Coelho”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), será detalhada adiante, pois apresenta 

resultados que apontam reflexões relevantes sobre o tema. 

Banco de Teses Capes 

No Banco de Teses Capes
6
, utilizamos as palavras-chave como filtro. O tempo é 

o mesmo das outras fontes acadêmicas. Identificamos que alguns trabalhos expostos no 

                                                           
5
 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acessado em novembro de 2015. 

6
 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/. Acessado em janeiro de 2016. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://bancodeteses.capes.gov.br/
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BTC são os mesmos já vistos na BDTD, embora o segundo tenha um número mais 

expressivo de títulos.  

“Comunicação política” encontrou 10 resultados, dos quais seis são dissertações 

e quatro são teses. Sete são da área de Comunicação, duas de Sociologia e uma de 

Ciência Política. Nenhuma das opções encontradas com o tema mais abrangente da 

nossa pesquisa tem relação com o ponto principal formado pelas campanhas eleitorais 

de mulheres com o olhar voltado às questões de gênero. “Comunicação eleitoral” tem 

apenas um resultado, que é a dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do pesquisador Lucas 

Gandin, cujo título é “Entre imagem e mito: a transferência de Ethos de Lula para Dilma 

na campanha presidencial de 2010” que, apesar de ter a imagem de Dilma Rousseff 

como objeto de pesquisa, não tem questões de gênero como foco.  

A combinação “marketing político” teve cinco resultados – três da área de 

Comunicação e dois de Ciências Sociais. Da segunda área, uma dissertação é a análise 

de uma candidatura feminina, porém também não foca em gênero: “Eleições, pesquisas 

e estratégias de marketing: a campanha eleitoral de Micarla de Sousa em Natal (2008)”, 

de Emmanuel de Sousa Campos, único encontrado na busca com a palavra-chave 

“HGPE”. Já “marketing eleitoral” não encontrou resultados. Três pesquisas apresentam 

a combinação “mulher e política” tendo o título como filtro, porém nenhuma delas é das 

três áreas selecionadas, mas de Psicologia, Educação e Filosofia e não têm relação com 

a nossa pesquisa. Ao trocar a palavra política por eleições, não há resultados 

encontrados, assim como “eleições femininas”.  

“Dilma Rousseff” aparece em um resultado com o filtro palavras-chave e em 

outro resultado com o título como filtro, na área de comunicação, mas sem ligação com 

a sua campanha ou discurso enquanto mulher. Ao buscar apenas por “Dilma”, no 

entanto, outras pesquisas foram encontradas. Com o filtro da palavra única como título, 

são encontrados seis resultados para Comunicação, um para Ciência Política e dois de 

Ciências Sociais. Um deles tem relação direta com a pesquisa e será mais detalhado: 

“Dilma lá: a construção da imagem de mulher como estratégia político-eleitoral no 

segundo turno da campanha para presidente de 2010”, de Viviane Gonçalves Freitas.  

Para “Marina Silva”, encontramos um resultado, que é o mesmo visto na BDTD a 
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respeito do uso do Twitter. As demais candidatas, assim como as outras palavras 

selecionadas não tiveram resultados encontrados.   

A comunicação política em importantes eventos acadêmicos 

Com o mapeamento, foi possível observar que a maioria dos trabalhos 

disponíveis que trata da relação estudada – mulheres candidatas sob o viés da 

comunicação - pesquisa a representação de mulheres em veículos midiáticos. No 

entanto, nosso foco é a posição das próprias candidatas enquanto suas posturas e 

imagens relacionadas ao gênero feminino.  

Para a coleta dos artigos apresentados em congressos, não utilizamos palavras-

chave. Os Grupos de Trabalho (GTs) foram selecionados, de acordo com o tema da 

dissertação e possibilidades de inserção. Todos os trabalhos expostos em anais de 

eventos situados entre 2010 e 2015 foram considerados. Pela escolha dos congressos e 

GTs, todos os artigos são relacionados ao tema mais amplo, comunicação política, 

dentro das suas possibilidades de pesquisa, expostas na introdução. Para melhor expor, 

separamos os resultados por evento e ano de realização. 

Dos GTs selecionados do congresso da Compolítica, “Mídia e Eleições”, teve 36 

artigos apresentados somando as três edições do evento realizadas no tempo selecionado 

e, “Propaganda e Marketing Político”, alcançou 23 apresentações. De um total de 59 

trabalhos, três abordaram gênero e política, sendo que um deles está relacionado às 

próprias campanhas e candidatas e, portanto, será mais detalhado adiante. 

Entre 2010 e 2015, a Compós realizou seis edições do evento, totalizando 

também 59 trabalhos apresentados ao GT Comunicação e Política, dos quais quatro 

abordam questões de gênero. Deles, dois são relacionados a gênero feminino e 

campanhas eleitorais. Porém, apenas um será mais detalhado, por investigar, também, a 

questão dos estereótipos de gênero no HGPE e não apenas na representação da mídia.  

A Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política 

(Compolítica) realiza edições do congresso a cada dois anos. Dentro do período 

estudado, três eventos foram realizados (nos anos de 2011, 2013 e 2015). Dos nove 

grupos de trabalho (GT), dois foram selecionados, baseados nos artigos que abrangem.  
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Em 2011, “Mídia e Eleições” teve 12 trabalhos apresentados, divididos em três 

sessões, dos quais oito se referem a estratégias televisivas (debates, spots e HGPE) e os 

outros quatro tratam de temas como fotografia e mídias digitais. Nenhum deles tem 

como foco a discussão sobre gênero feminino. A pesquisadora Denise Mantovani 

apresentou o “Gênero e Eleições presidenciais: um estudo sobre a hegemonia da 

temática religiosa no debate eleitoral de 2011”, que abordou a exploração de assuntos 

relacionados a gênero com base na temática religiosa, independente de quem são os 

candidatos – homens, mulheres, transgêneros etc. 

Nesse mesmo ano, o GT “Propaganda e Marketing Político” reuniu oito artigos. 

No âmbito da propaganda e comunicação eleitoral, os subtemas foram variados. Apenas 

um deles tratou do HGPE e a maioria passeou pela multiplicidade de estratégias digitais 

em uma campanha. No entanto, no ano em que uma mulher, pela primeira vez na 

história deste País, assumiu a presidência da República, nenhum trabalho que tenha 

investigado a sua campanha foi apresentado em um GT específico para a discussão do 

assunto. 

Dois anos depois, o GT “Mídia e Eleições” contou com 13 apresentações de 

artigos, dos quais um pode contribuir com a dissertação e será destacado ao longo do 

estado da arte. “Estereotipia e sub-representação feminina no Horário Eleitoral Gratuito 

Brasileiro: Um estudo de caso das eleições presidenciais de 2010”, de autoria de 

Fernanda Ferreira Mota. Os demais trabalhos abordam questões diversas como HGPE, 

propaganda negativa, estudos de caso de campanhas digitais, ligações partidárias, entre 

outras.  

Já o GT “Propaganda e Marketing Político” teve seis artigos apresentados e 

nenhum deles tem relação direta com a pesquisa. Um aborda as temáticas que mais 

aparecem no HGPE de 2012 durante a disputada pela prefeitura de Curitiba (PR). Os 

outros discorrem sobre estratégias múltiplas de campanhas eleitorais, sobretudo pelo 

meio digital.  

Em 2015, “Mídia e Eleições” reuniu 11 artigos. Três deles abordam estratégias 

televisivas (HGPE e debates) e os demais são, principalmente, a respeito de coberturas 

midiáticas das eleições e estratégias eleitorais em diferentes casos brasileiros. 

“Propaganda e Marketing Político” também não teve artigos sobre campanhas eleitorais 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba - PR – 26 a 28/05/2016 

 

10 
 

de mulheres com foco em questões de gênero. Foram nove apresentações com temas 

que variaram entre partidos, redes sociais de candidatos, humor em campanhas 

eleitorais, cultura regional etc. 

Assim como na verificação dos anais dos congressos da Compolítica, utilizamos 

as listas expostas para o mapeamento dos artigos apresentados aos encontros anuais da 

Compós
7
. Observamos que, por se tratar de um evento que envolve todas as subáreas 

das pesquisas em comunicação, o GT Comunicação e Política dispõe de temas bastante 

variados e sem predominância de um determinado direcionamento da comunicação 

política. Comporta-se diferente dos eventos da Compolítica, por exemplo, uma vez que 

é apenas um GT com limite de dez trabalhos por ano, no qual a diversidade de temas é 

predominante. 

Em 2010, nove trabalhos foram apresentados ao GT. Um deles é de grande 

importância para os estudos sobre comunicação, mulher e política. De autoria dos 

pesquisadores Luís Felipe Miguel e Flávia Biroli, o artigo “O caleidoscópio convexo: 

visibilidade, meios de comunicação e campo político no Brasil” é uma parte da pesquisa 

que se transformou em livro. O paper analisa as relações entre a visibilidade na mídia e 

a posição ocupada no campo político pelas mulheres, a partir da apresentação dos 

resultados de uma ampla pesquisa sobre as representações de mulheres políticas em 

telejornais e revistas semanais de informação.  

Já em 2011, nenhum trabalho abordou questões de gênero sob o viés da 

comunicação política. Os artigos apresentados abordaram enquadramentos midiáticos, 

estratégias televisivas (entrevistas), participação online, deliberação, entre outros. A 

ausência se repetiu na lista dos dez artigos apresentados no ano seguinte. Observamos 

em 2012 a predominância de trabalhos ligados ao meio virtual, seja no âmbito do uso de 

mídias digitais pelos políticos, seja sobre questões como participação online. Os outros 

não se relacionaram a um tema maior, mas a questões regionais variadas a respeito de 

representação, expressões públicas, cobertura jornalística e estratégias no HGPE, por 

exemplo. Durante o encontro de 2013 também não houve artigos sobre gênero no GT. 

Diferente do ano anterior, nenhum assunto teve predominância. Foram apresentados 

trabalhos sobre o Twitter, democracia, entrevistas na TV, construção de discursos 

políticos, entre outros.  

                                                           
7
 Disponível em http://www.compos.org.br/ler_anais. Acessado em dezembro de 2015. 

http://www.compos.org.br/ler_anais
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Em 2014, um artigo apresentado será relevante para a nossa pesquisa. Intitulado 

“Mídia, gênero e eleições: peças na produção da política como ela é”, das pesquisadoras 

Fernanda Ferreira Mota e Flávia Biroli. O trabalho discute as relações entre mídia, 

gênero e eleições por meio da análise da cobertura jornalística do Jornal Nacional da 

Rede Globo e do HGPE durante a campanha de 2010. Pela importância, será apreciado 

em maiores detalhes adiante. Os outros trabalhos da edição do evento não seguiram uma 

linha específica e abordaram temas como manifestações de junho de 2013, e-

representação, transparência, cobertura midiática de eleições etc. 

Em 2015, nenhum dos trabalhos tem relação direta com campanhas femininas. 

Dois deles, porém, abordam questões de gênero na política. “Muita cena e pouca 

comunicação política? A marcha das vadias nos portais de notícias e a questão do 

reconhecimento”, coautoria de Carla Rizzotto, Kelly Prudencio e Michele Santos da 

Silva; e “O aborto nas eleições de 2010: apontamentos sobre mídia, política e religião”, 

que tem Denise Maria Mantovani como autora. Os outros oito discorreram sobre 

opinião pública, cobertura de eleições, deliberação pública, discursos políticos, entre 

outros temas.  

Trabalhos destacados 

Entre os trabalhos encontrados, verificamos que parte das pesquisas que 

envolvem mulheres e campanhas eleitorais, sob a ótica da comunicação política 

eleitoral, se dedica à análise da representação de candidatas na mídia (veículos como 

revistas semanais e telejornais). Desse modo, a seleção para análise de trabalhos mais 

específicos que englobem o tema contempla quatro pesquisas. Para refinar as escolhas, 

apenas os que partem do olhar da campanha com foco na questão de gênero, serão 

destacados.  

 O trabalho de Freitas (2012) teve o objetivo de analisar a imagem construída 

por Dilma Rousseff e a agenda de gênero proposta por ela, durante o segundo turno da 

eleição presidencial de 2010, disputado com José Serra (PSDB). A autora trabalha com 

a hipótese de que, durante a campanha, a comunicação da então candidata precisou 

amenizar o estereótipo de “durona”.  

A dissertação também expõe a agenda de gênero da candidata e como as pautas 

foram trabalhadas por meio do discurso linguístico. O local de pesquisa são o HGPE da 

candidata no segundo turno e os spots. No referencial teórico, a autora trabalha com a 
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questão dos papeis sociais de mulheres e como eles emergem no âmbito da 

comunicação política. 

  

A combatente ou guerreira está figurada na militante, que faz de sua 

participação nas lutas populares a força de um capital simbólico. A 

experiência e o tino administrativo, por outro lado, remetem tanto a 

valores significativos do mundo masculino como à capacidade efetiva 

de gerenciamento doméstico, do qual a cidade pode constituir uma 

espécie de extensão. Também, valores referentes à sensibilidade ou 

maternidade são constantemente evocados na tentativa de transferir 

capital simbólico construído no âmbito doméstico para o espaço da 

política. A imagem da candidata militante termina constituindo a 

evidência de valores libertários típicos da mulher moderna que é capaz 

de, sozinha, “fazer a sua carreira política”. (BARREIRA, 1998, p. 33, 

apud FREITAS, 2012, p. 34). 

 

Além da análise de conteúdo, a autora utilizou conceitos de retórica e entrevistas 

com “marqueteiros” ou pessoas responsáveis por campanhas eleitorais. Um ponto 

positivo é analisar a imagem exposta no HGPE em suas diferentes apresentações: qual a 

ideia exposta pelo narrador, pela candidata ou por apoiadores, por exemplo.  

Já na pesquisa de Coelho (2014), a reflexão sobre as questões de gênero e o 

envolvimento da mulher com a política são pontos fortes, além de levar a 

questionamentos importantes. A pesquisa analisa a participação política de mulheres 

nos contextos das candidaturas de Maria Luiza Fontenele, em 1985, e Luizianne Lins, 

em 2004, para a Prefeitura de Fortaleza.  

Um dos questionamentos levantados aborda o tema da representação, se 

mulheres devem representar mulheres, contraponto os dois pontos. A análise busca os 

contextos, avaliação subjetiva para a compreensão de candidaturas, algo importante para 

a melhor compreensão dos objetos de pesquisa. Para a análise, a pesquisadora teve 

como fontes jornais, entrevistas, materiais de campanha e vídeos do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral.  

De modo geral, o artigo discute a relação entre mulher e política a partir da 

eleição presidencial de 2010, “tentando entender de que forma agentes da mídia e da 

política contribuíram para consolidar definições do campo da política, das formas 

legítimas da ação e do sentido do „feminino‟” (MOTA; BIROLI, 2014, p. 2). A primeira 

etapa aborda o contexto de jornalismo político. Em seguida, há a discussão teórica sobre 
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identidades de grupo, orientando a compreensão das relações entre gênero, política e 

mídia. Na sequência, apresenta a etapa empírica que envolve o Jornal Nacional e o 

HGPE, com ênfase na cobertura e nas inserções das/os três principais candidatas/os 

durante a campanha, investigando como gênero marca tanto os discursos jornalísticos, 

quanto os programas produzidos para os próprios candidatos em busca de aceitação 

popular.   

É importante verificar a conclusão das autoras sobre o tratamento do tema 

gênero ao longo do pleito. Para elas, não houve centralidade, tampouco fora esquecido, 

aparecendo em alguns momentos, como nas perguntas que giravam em torno do assunto 

aborto. Apesar de não ser o maior destaque, questões como vaidade, roupas e 

maquiagens de Marina Silva e Dilma Rousseff, em matérias sobre suas agendas de 

campanha, foram exploradas pelo JN. A conclusão mais interessante é que o veículo de 

TV tratou as candidatas fazendo uso de estereótipos de gênero e, o HGPE das duas 

candidatas, por sua vez, adotou a exploração de gênero de maneira ainda mais 

expressiva, principalmente a então candidata Dilma Rousseff.  

Sobre estereótipos explorados em campanhas, Mota (2013) aborda a construção 

da imagem pública de quatro candidatos em 2010 e como eles se relacionam com os 

estereótipos. Não só as mulheres, mas também dois candidatos homens. De modo geral, 

Plínio de Arruda Sampaio, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e José Serra, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), não exploram a questão de gênero em 

seus programas. No entanto, um apontamento relevante no trabalho foi a comparação do 

HGPE de Serra e Dilma, mostrando o quanto o conteúdo dos programas da candidata 

interferem na produção do oponente tucano. Ao passo que a campanha da petista 

explora o fato de ela ser mulher, o candidato do PSDB busca desconstruir a ideia de que 

isso significaria avanços políticos para o País.   

Esse trabalho expõe a hipótese da exploração da imagem maternal de Dilma. 

Aquela que vai cuidar do Brasil, deixado pelo “pai da nação”, o ex-presidente Luís 

Inácio “Lula” da Silva. Assim como em outros trabalhos observados, notamos que a 

diferença principal em relação à nossa dissertação está nas tipologias e consequente 

identificação e exploração de imagens femininas em campanhas eleitorais. 

Considerações finais 
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Entender os caminhos já trilhados por pesquisas que abordam os mesmos 

assuntos é de fundamental importância para todo o andamento de pesquisas. Em 

primeiro lugar, para a definição e recorte do objeto, que acontece à medida que se 

compreende possibilidades de abordagem. Também para adquirir a consciência do que é 

inovação, o que pode ser continuidade, ou mesmo o que pode ser a busca por provar o 

contrário do previamente pesquisado. Quando os trabalhos passam a ser conhecidos, 

surgem novas ideias e conhecimentos sobre metodologias, além da maior pluralidade de 

autores que abordam o tema e podem contribuir com seus conhecimentos. 

Verificamos que existem contribuições relevantes, como as fornecidas por 

Miguel e Biroli (2011, 2014), Panke (2015), Mota (2013). Não é possível apontar qual a 

receita para uma campanha eleitoral de uma mulher ser vitoriosa, nem se há diferenças 

na forma de fazer em relação aos homens candidatos. No entanto, acreditamos que 

analisar como imagens femininas são trabalhadas pode ser um ponto importante para 

respostas que possibilitariam mudanças de postura a longo prazo, de emissores e 

receptores. 

Em relação à representação na mídia, relacionada a mulheres políticas, pesquisas 

mostram que há diferenças de gênero em evidência, quando homens e mulheres 

políticos são retratados. A manutenção de papeis sociais atribuídos ao homem e a 

mulher são reforçados e repetidos. Em relação ao campo da comunicação política, de 

um modo geral, verificamos que há espaço para pesquisas mais diversificadas sobre a 

questão de gênero na propaganda eleitoral, sobretudo a partir da visão das próprias 

candidatas. 
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