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Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de três bolsistas de Iniciação Científica

FAPESP para condução de pesquisas sobre públicos e contrapúblicos das novas direitas,

vinculado ao temático "Crises da democracia: Teoria Crítica e diagnóstico de tempo presente".

Cada bolsista será vinculado/a a um dos seguintes projetos de pesquisa:

Bolsa 01 - Os discursos das direitas na internet (2005-2018).

O objetivo da pesquisa de iniciação científica “Os discursos das direitas na internet (2005-2018)”

é organizar e analisar um banco de dados com textos, imagens e vídeos com conteúdos

associados à direita mais comentados/compartilhados/curtidos/visualizados em mídias digitais

entre os anos de 2005, ano em que ocorre o escândalo do “mensalão” e tem início a organização

de uma nova direita (Rocha, 2019), e 2018, ano em que Jair Bolsonaro é eleito presidente, em

quatro diferentes plataformas: Orkut, Twitter, Facebook e YouTube. O material empírico será

interpretado por meio da análise de conteúdo, e as perguntas que irão nortear a pesquisa são: (a)

quais são as continuidades e descontinuidades presentes nos sentidos articulados pelos discursos

analisados dentro do período enfocado? (b) Quais eventos (protestos, escândalos de corrupção,

crises políticas, etc.) alteram os sentidos dos discursos veiculados e em qual sentido se dá tal

alteração? (c) As plataformas afetam de modo diferente os sentidos dos discursos veiculados?
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Bolsa 02 - A crítica ao PT e à esquerda em jornais e revistas: do “mensalão” à eleição de

Bolsonaro.

O objetivo da pesquisa de iniciação científica “A crítica ao PT e à esquerda em jornais e revistas:

do “mensalão” à eleição de Bolsonaro” é organizar e analisar um banco de dados com colunas de

jornais e revistas de grande circulação em âmbito nacional escritas por colunistas que critiquem

de modo sistemático o Partido dos Trabalhadores e/ou a esquerda entre 2005, ano em que ocorre

o escândalo do “mensalão” e tem início a organização de uma nova direita (Rocha, 2019), e

2018, ano em que Jair Bolsonaro é eleito presidente. A análise a ser realizada é tanto

quantitativa, baseada em uma análise de conteúdo do material empírico completo, das colunas

mais comentadas durante o período enfocado. As perguntas que irão nortear a pesquisa são: (a)

Quais são as palavras, frases e temáticas mais frequentes nas colunas? (b) Quais são as

continuidades e descontinuidades presentes nos sentidos articulados pelos discursos analisados

dentro do período enfocado? (c) Quais eventos (protestos, escândalos de corrupção, crises

políticas, etc.) alteram os sentidos dos discursos veiculados e em qual sentido se dá tal

alteração”?

Bolsa 03 - A dinâmica editorial brasileira e a ascensão das direitas (2005-2018)

O objetivo da pesquisa de iniciação científica “A dinâmica editorial brasileira e a ascensão das

direitas (2005-2018)” é realizar uma análise quantitativa e qualitativa da dinâmica do mercado

editorial brasileiro entre os anos de 2005, ano em que ocorre o escândalo do “mensalão” e tem

início a organização de uma nova direita (Rocha, 2019), e 2018, ano em que Jair Bolsonaro é

eleito presidente. Considerando a realização de um levantamento prévio das editoras acadêmicas

e comerciais atuantes no país, principalmente aquelas que possuem produção relacionada à área

de ciências humanas, bem como história e política nacional, tendo em vista o período enfocado, a

análise quantitativa deverá ser orientada pelas seguintes perguntas: a) quais foram os títulos mais

vendidos ano-a-ano no período enfocado por editora e nacionalmente? b) Podem ser observadas

diferenças no que tange ao número de obras publicadas de direita em comparação com obras de

esquerda? Já a análise qualitativa se baseará em uma análise de conteúdo das obras de
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direita/críticas à esquerda mais vendidas, tendo em vista não apenas o contexto político da

publicação mas sobretudo com a dinâmica editorial do respectivo período.
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Perfil da bolsa

Espera-se atrair estudantes de graduação em ciências humanas (ciências sociais, comunicação,

história e áreas correlatas), que justifiquem o seu interesse pelo tema de pesquisa em sua carta de

motivação.

Encoraja-se fortemente a candidatura de estudantes negros/as e indígenas.

Sobre o processo seletivo

O/A candidato/a deverá enviar, até o dia 30 de novembro de 2022 (data prorrogada), um email

para o endereço contrapublicos.ndd@gmail.com com (i) seu currículo Lattes e (ii) uma carta de

intenção de no máximo uma página (cerca de 400 palavras) que demonstre seu interesse pelo

tema, indicando, na carta, qual das três bolsas gostaria de pleitear.

O assunto do e-mail deverá ser “Direitas_Bolsa”, para facilitar a organização da seleção e das

futuras entrevistas.

Os/As candidatos/as serão contatados/as individualmente após esta primeira fase. Haverá apenas

duas fases: (1) seleção de currículos e cartas de intenção e (2) entrevista com os/as

selecionados/as.

Normas FAPESP

Esta bolsa está vinculada às normas gerais da FAPESP para financiamento de projetos de

pesquisa de iniciação científica, que podem ser consultadas aqui: https://fapesp.br/bolsas/ic.

Ressalta-se que, de acordo com tais normas, o candidato/a não pode ter reprovações em seu

histórico escolar.

O/A bolsista terá que desenvolver e assinar um plano de atividades para envio à FAPESP.
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