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Apresentação 

Realizar uma pesquisa científica é uma tarefa prazerosa, que exige disciplina e paixão. Ao mesmo 

que é preciso ter curiosidade para buscar as respostas, é fundamental compreender e aplicar 

métodos que expliquem cientificamente os fenômenos. Reside, aí, uma das diferenças entre opinar 

e pesquisar, podendo comprovar (ou não) hipóteses.  

A fase de realização de um mestrado exige de quem pesquisa abertura para os processos de 

pesquisa e treino em uma nova forma de linguagem, com menos adjetivação e mais análise. Ao 

mesmo tempo, é neste momento que se aprende a aprofundar nos assuntos e se percebe que nem 

tudo o que se lê está presente na obra final de uma dissertação. Da mesma forma, para redigir os 

resumos expandidos presentes aqui, foi uma construção coletiva com redação, reflexão, correção 

e adequação até chegar à versão final publicada. O resultado veio do debate entre estudantes, das 

aulas e da leitura cuidadosa, tanto da professora ministrante, como das orientadoras e 

orientadores.   

A disciplina de Seminários de Dissertação reuniu teorias e metodologias variadas do campo da 

Comunicação, Ciências Humanas e Ciências Sociais. Os recortes apresentaram as inquietudes 

sobre análise fílmica, recepção de mensagens, etnografia, jornalismo, identidades, redes digitais 

de lideranças, discursos imagéticos e linguísticos. As pesquisas em desenvolvimento serão 

apresentadas em breve, seja nas dissertações e nas publicações científicas, contribuindo para o 

crescimento do campo no Brasil.  

A participação de docentes de universidades de diferentes regiões proporcionou às mestrandas e 

mestrandos não apenas o aprofundamento de questões relacionadas às próprias pesquisas, como 

também a ampliação das possibilidades de investigação. A riqueza da disciplina não teria sido 

possível sem a generosidade de colegas que doaram seu tempo para compartilhar saberes conosco: 

Profa. Dra. Ayumi Shibayama – UFPR, Profa. Dra. Ana Flávia Lesnovski – Unespar, Profa. Dra. 

Edna Miola (UTFPR), Prof. Dr. Elthon Aragão (UFMA) Prof. Dr. Gerson Scheidweiler – 

Universidade de York, Profa. Dra. Karina Janz (UEPG), Prof. Dr. Lucas Gandin, Profa. Dra. 

Luciana Santana – UFAL, Prof. Dr. Mário Messagi – UFPR, Prof. Dr. Paulo Figueira (UFJF) e 

Profa. Dra. Renata Albuquerque – Casper Líbero. Um agradecimento especial também à 

doutoranda Vivian Lemos pela mediação em uma das aulas.  

Saber compartilhado é saber multiplicado. 

Boa leitura! 

Profa. Dra. Luciana Panke  
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Programação 

23/06/2022 – Pesquisas na Área de Comunicação e Cultura – comentaristas: Profa. Dra. Karina 

Janz (UEPG) e Prof. Dr. Elthon Aragão (UFMA) 

 

14h - Descomplicando a ciência com a comunicação pública: desafios enfrentados por 

profissionais de saúde nas em tempo de desinformação - Arielly C. de Moura Grande Benato – 

orientação Profa. Dra. Claudia Quadros  

 

14h20 - Redação em plataformas freelancers: (re)configurações identitárias na atividade 

publicitária - Letícia Guimarães – orientação Prof. Dr. Fabio Hansen 

 

14h40 O sobrenatural é pop: o olhar Warburguiano para as imagens da espiritualidade nas 

animações da Disney - Diego Santos Do Canto – orientação Prof. Dr. Hertez Wendel 

 

15h Estratégias para a construção da tag title no ciberjornalismo - Giana Liebel – orientação 

Prof. Dr. Rodrigo Botelho 

 

15h20 Encenação e encarnação: A possessão exusíaca no cinema de Zé do Caixão - Eduardo 

Martins Zimermann Camargo – orientação Prof. Dr. João Ladeira 

 

15h40 - A Curitiba não imaginada:  Percepção de comunidades periféricas sobre os imaginários 

visuais da cidade - Magno van Erven – orientação Profa. Dra. Valquíria John 

 

16h A invisibilidade dos negros no jornal nacional - Herivelto Oliveira – orientação Prof. Dr. 

José Carlos Fernandes 

 

16h20 - As redes sociais e um novo jeito de fazer TV: A influência do telespectador no que será 

pauta amanhã - Tatiana de Souza Sabatke - orientação Prof. Dr. José Carlos Fernandes 
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30/06/2022 – Programação Pesquisas na Área de Comunicação e Política – comentaristas: 

Profa. Dra. Edna Miola (UTFPR) e Prof. Dr. Paulo Figueira (UFJF) 

 

14h - A representação na comunicação digital de deputadas e deputados estaduais 

declaradamente LGBTI+ da atual legislatura (2019-2022) - Bruno Rafael dos Santos – 

orientação Profa. Dra. Michele Massuchin 

  

14h20 - Convergências e divergências entre os discursos da extrema-direita brasileira:  estudo 

comparativo entre perfis conservadores no Twitter - Maíra Orso - orientação Profa. Dra. 

Michele Massuchin 

 

14h40 - O presidente que trollou o Brasil – Um estudo sobre o humor como estrutura de 

dominação nos discursos de Bolsonaro - Daniel Kei Namise  - orientação Profa. Dra. Carla 

Rizzotto 

 

15h - “Conhecereis a verdade e a verdade vos elegerá”:  uma análise das pregações feitas por 

lideranças pentecostais na campanha eleitoral de Curitiba em 2020 - Mateus Leonardi Redivo - 

orientação Profa. Dra. Carla Rizzotto  

 

15h20 - Eleições Municipais de 2020 em Curitiba e a pandemia de COVID-19: análise de 

conteúdo das campanhas eleitorais para prefeitura no Twitter- Gabriel da Costa – orientação 

Prof. Dr. Emerson Cervi  
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Descomplicando a ciência com a comunicação pública: desafios enfrentados por 

profissionais de saúde nas em tempo de desinformação 

Arielly C. de Moura Grande Benato1 

 

Esta pesquisa analisa os desafios enfrentados por profissionais da saúde para fazer comunicação 

pública da ciência nas plataformas de redes sociais digitais em tempo de desinformação. Com as 

tecnologias de informação e comunicação os papéis de receptor e emissor de conteúdo não são 

estáticos, misturam-se na chamada convergência digital (MARTÍN-BARBERO, 2014). Assim, a 

sociedade como um todo transforma-se em emissora de conteúdo, incluindo os profissionais da 

área da saúde que utilizam os meios digitais para comunicar-se com seus públicos, divulgar os 

seus trabalhos e captar mais clientes, criar e/ou estabelecer a imagem. Além de tudo isso, ao 

estarem presentes nas mídias digitais divulgando a ciência, contribuem para a comunicação 

pública, e, consequentemente, no combate à desinformação. Em meio a um contexto de crise 

epistemológica e descrédito nas instituições tradicionais (MARINELI, 2020), há necessidade de 

conteúdos confiáveis no ambiente digital. Diante desse contexto, e considerando Comunicação 

Pública como aquela que apresenta esforços para transparência e prestação de contas; participação 

política; prestação de serviços aos cidadãos; informação e promoção do debate público, ou seja, 

promove diálogos de forma democrática e está voltada para o desenvolvimento da cidadania 

(MIOLA; MARQUES, 2017), esta dissertação explora o tema e almeja saber quais são os desafios 

enfrentados por profissionais da saúde para fazer comunicação pública da ciência no ambiente 

digital em tempo de desinformação. Para responder à pergunta, esta pesquisa tem como objetivo 

geral analisar os desafios enfrentados por profissionais da saúde para fazer comunicação pública 

da ciência nas plataformas de redes sociais digitais em tempo de desinformação; e como objetivos 

específicos elencar tipos de informações que circulam nas plataformas de redes sociais digitais de 

profissionais de saúde que fazem comunicação pública da ciência; entender o tipo de conteúdo 

divulgado e a como a escolha pelo conteúdo é feita; compreender a visão de profissionais da saúde 

sobre o impacto da desinformação e a percepção sobre sua audiência e analisar de que forma a 

comunicação pública da ciência é utilizada por profissionais da saúde nas plataformas de redes 

sociais digitais. Como objeto empírico, a escolha pelo Instagram deve-se ao fato de ser uma das 

plataformas de redes sociais digitais mais utilizadas pelos brasileiros, que inclui conteúdos em 

texto, imagem e vídeos. Com essa pluralidade de formatos, o Instagram permite conteúdos 

informativos, humor, de forma que possam abranger maior número de visualizações. 

Empiricamente, o estudo analisa dez contas de profissionais da saúde no Instagram, a escolha foi 

baseada em alguns critérios, como definição de profissionais de saúde atuantes no Instagram e 

com amplo alcance de suas publicações, garimpo feito de forma manual. Para analisar essas 

contas, o percurso metodológico contempla uma abordagem quanti-qualitativa. A pesquisa, 

considerada netnográfica, tem como passos a pesquisa do estado da arte, revisão bibliográfica, 

coleta dos dados disponíveis nos perfis escolhidos, entrevistas semiestruturadas com os donos dos 

perfis e/ou equipes de comunicação responsáveis pelos perfis. Os dados coletados são analisados 

por Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Como operadores teóricos são consultados autores que 

trabalham o tema de forma complementar por diferentes vieses e abordam os seguintes temas 

relacionados: desinformação, comunicação pública e comunicação pública da ciência, as relações 

entre comunicação e educação. Com destaque para DUARTE (2007), BRANDÃO (2006; 2007), 

 
1 Mestranda do PPGCom-UFPR, bolsista DS-Capes, integrante do grupo de pesquisa COM21. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Claudia Irene de Quadros. 
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MARTÍN-BARBERO (2014). Por meio da pesquisa, demonstra-se o potencial educativo que as 

plataformas de redes sociais digitais possuem ao condensar a divulgação de informação verificada 

e confiável. Consequentemente, evidencia-se o potencial educativo e de combate à desinformação 

que profissionais de saúde possuem ao cumprirem com o papel social e divulgarem informações 

científicas em seus perfis pessoais. 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública; Ciência; Saúde; Instagram; Desinformação. 
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A representação na comunicação digital de deputadas e deputados estaduais 

declaradamente LGBTI+ da atual legislatura (2019-2022) 

 

Bruno Rafael dos Santos 

 

No Brasil, a primeira eleição de uma pessoa declaradamente LGBTI+, com sua orientação 

sexual ou identidade de gênero já pública no momento de campanha, aconteceu em 1992, 

quando a travesti Kátia Tapety (PFL) foi eleita como vereadora da cidade de Colônia do 

Piauí/PI (BENEVIDES, 2021). Desde então, ainda que mais recentemente, políticos 

pertencentes a esta população vêm ocupando cadeiras em todas as esferas do legislativo, 

poder que, pela sua configuração, possui função representativa (SÁEZ et al, 2005). Em 

2006, Clodovil Hernandes (PTC-SP) elegeu-se como o primeiro deputado federal gay; 

em 2010, Leci Brandão (PCDOB-SP) conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa, 

a primeira deputada estadual lésbica no país e, em 2018, foi eleito o primeiro senador 

gay: Fabiano Contarato (REDE-ES). Contudo, o número de políticos LGBTI+ ocupando 

cadeiras legislativas no Brasil ainda é escasso. Ao olhar para o Congresso Nacional, das 

591 cadeiras, somando-se senadores e deputados federais, apenas 0,6% pertencem hoje a 

membros da população LGBTI+: o senado segue apenas com Contarato (hoje PT-ES), 

enquanto na Câmara federal estão David Miranda (PDT-RJ) e Professor Israel Batista 

(PV-DF), ambos gays, e também Vivi Reis (PSOL-PA), bissexual. Nas Assembleias 

Legislativas dos estados, das 1.059 vagas de deputado estadual disponíveis, o mesmo 

percentual se repete, 0,6%, ocupando cadeiras 7 deputados e deputadas estaduais 

declaradamente LGBTI+ em 4 diferentes estados mais o Distrito Federal: Leci Brandão 

atualmente em seu 3º mandato; Fabiola Mansur (PSB-BA), também lésbica; Erica 

Malunguinho (PSOL-SP) e Robeyoncé Lima (PSOL-PE) - da mandata coletiva Juntas – 

mulheres transexuais; Isa Pena (PSOL-SP), bissexual, e Fábio Felix (PSOL-DF) e 

Douglas Garcia (PTB-SP), ambos gays. Nos municípios há maior escassez de dados, mas 

em 2020 foram mapeados 121 LGBTI+ eleitos para vereador (BARBABELA, 2021), o 

que representa somente 0,2% de cadeiras nas Câmaras municipais pelo Brasil. Logo, a 

partir deste levantamento, esta pesquisa foca nos legislativos dos estados em busca de 

compreender se estas deputadas e deputados estaduais atuam enquanto representantes 

deste coletivo, sob o viés da comunicação em uma análise de suas páginas no Facebook, 

partindo da seguinte pergunta: como se configura a representação LGBTI+ na 

comunicação digital das deputadas e deputados estaduais eleitos na atual legislatura (2019 

– 2022)? A pesquisa tem como objetivos: a) verificar a frequência com que publicações 

com temática LGBTI+ aparecem nas páginas oficiais das deputadas e deputados 

estaduais; b) relacionar entre os parlamentares como a temática se configura nestes 

espaços; e c) identificar se a prestação de contas realizada por meio da comunicação 

digital se alinha com as pautas defendidas pelo movimento LGBTI+ no Brasil. Justifica-

se o recorte por parlamentares estaduais pela maior expressão quantitativa de cadeiras 

ocupadas e a possibilidade de análise em distintos estados e suas particularidades. Ao 

mesmo tempo, a observação da página oficial no Facebook se fundamenta na 

possibilidade de compreensão das plataformas digitais hoje como espaços de exercício da 

representação (GARCÊZ, 2017), principalmente pelo seu uso como ferramenta de 

accountability – de transparência e prestação de contas da atuação por parte do 

representante e fiscalização por parte dos representados – (MIGUEL, 2005) e  também 

como campanha permanente – no uso das mídias para manutenção do poder por meio do 
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relacionamento direto, sem o controle das mídias tradicionais, e abertura de espaço para 

interação constante com o eleitorado (GALICIA, 2013). Tem-se, ainda, três hipóteses, 

sendo elas: 1) pela sexualidade e/ou identidade de gênero ser uma característica pública 

destes parlamentares, de algum modo ela reflete na imagem pública construída - 

concebida na relação entre o que o sujeito político deseja mostrar e como o público 

percebe - (WEBER, 2004), logo, devendo aparecer também em sua atuação política; 2) a 

temática LGBTI+ não se constrói de forma monotemática na atuação parlamentar, 

estando interligada a outros temas ou apenas compartilhando espaço com estes, uma vez 

que o representante precisa dialogar com toda a população e atender a necessidades 

coletivas do local em que foi eleito e não apenas do grupo a que pertence (YOUNG, 2006) 

e 3) a presença de políticos deste grupo subrepresentado nos espaços de poder garante a 

discussão da temática e conquista de avanços para o coletivo (REYNOLDS, 2013). O 

referencial teórico utilizado para justificar esta pesquisa divide-se em duas partes. 

Primeiramente está centrado em teorias acerca do papel da representação em governos 

democráticos (HOBBES, 2014; MANIN, 1998; BOBBIO, 1997;  BOURDIEU, 1989; 

PITKIN, 1985; ALKMIN 2013), relacionando-as com teorias de representação de grupos 

subrepresentados e minorias (STUART MILL, 1878; YOUNG, 2006; FRASER, 2006) e 

pesquisas recentes sobre a presença de parlamentares LGBTI+ em diferentes países, com 

destaque para como esta representação vem se construindo no Brasil. E um segundo 

momento da discussão é dedicado à intersecção de trabalhos atuais que investigam a 

representação sob o viés da comunicação e o papel da accountability e da campanha 

permanente nas mídias digitais dos representantes, na busca pela conexão com os 

representados e estruturação de espaços de interação e fidelização do apoio. Enquanto 

metodologia, foi definida a Análise de Conteúdo como ferramenta (BARDIN, 2001; 

BAUER & GASKELL, 2008; LYCARIÃO & SAMPAIO; 2021), com a realização da 

coleta das postagens das páginas oficiais das sete deputadas e deputados estaduais -  Leci 

Brandão, Erica Malunguinho, Isa Penna e Douglas Garcia, de São Paulo; Fabiola Mansur, 

Bahia; Fábio Felix, Distrito Federal e Robeyoncé Lima, Pernambuco – por meio da API 

Facepager, no intervalo de 1º de janeiro de 2019 a 15 de agosto de 2022 –, período que 

se finaliza antes do mandado em decorrência do início da campanha eleitoral para a 

próxima legislatura. O corpus de pesquisa se forma por todas as publicações de temática 

LGBTI+ identificadas de cada parlamentar, com a unidade de análise restrita a legenda e 

ao elemento imagético ou audiovisual destas publicações. A categorização e codificação 

para a análise tem sua base no livro de códigos elaborado especificamente para esta 

pesquisa. Os resultados prévios observados durante a fase de pré-análise dos dados 

indicam que, de fato, há a presença da temática LGBTI+ na comunicação digital da 

maioria das deputadas e deputados estaduais que compõem a pesquisa. Contudo, isso 

ocorre em diferentes níveis de frequência e de aprofundamento da pauta, estando 

aparentemente ausente em apenas uma das páginas: do deputado estadual Douglas Garcia, 

de São Paulo. Essa ausência pode se justificar primeiramente por sua declaração de 

sexualidade ter ocorrido somente após sua posse de maneira forçada em função de 

ameaças de exposição realizadas por ex-companheiros após uma fala transfóbica do 

deputado em plenário (ROXO & AGUIAR, 2019) e ainda por sua atuação em um partido 

conservador de direita, que compõe a base do presidente Jair Bolsonaro que, 

publicamente, posiciona-se contrário a políticas públicas e temas relacionados à 

identidade sexual e de gênero. Desta maneira, este trabalho busca refletir sobre esta 

configuração política que se amplia nas casas legislativas, com a eleição de representantes 
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de minorias e grupos subrepresentados, com ênfase na população LGBTI+. Discute-se 

também sobre o papel da comunicação digital enquanto espaço de representação e 

conexão com o eleitor por meio da prestação de contas e construção de ambientes de 

diálogo e participação. Ainda, esta análise busca contribuir para o desenvolvimento de 

mais pesquisas sob esta perspectiva de sexualidade e identidade de gênero na atuação 

política, área que ainda se encontra incipiente (REYNOLDS, 2013; FEITOSA, 2021), 

sendo maior a lacuna ao se restringir a pesquisas destes atores em ambientes digitais 

(MARIOTO, 2021). 

 

Palavras-chave: Comunicação política; LGBTI+; Representação; Legislativo; 

Facebook. 
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O presidente que trollou o Brasil – Um estudo sobre o humor como estrutura de 

dominação nos discursos de Bolsonaro 

Daniel Kei Namise2 

 

Rir e fazer piadas sobre aqueles que estão nos governam não é uma novidade, historicamente, o 

humor é “instrumento de luta contra o poder” (MINOIS, 2003, p. 594). De acordo com Bennet 

(1979), a brincadeira (que pode também ser entendida também como sátira) política apresenta um 

caráter libertador, pois o indivíduo é posto em uma posição de interpretação de contextos sociais, 

o que lhe permite ter insights sobre convenções sociais aos quais ele está submetido. Nem sempre 

as autoridades aceitam as brincadeiras e piadas, já que tais ações podem demonstrar uma ameaça 

ao seu poder (MINOIS, 2003), mas isso não significa que eles não possam participar delas. 

Tornou-se benéfico para aqueles que detêm o poder demonstrar bom humor, já que isso os 

aproxima da população que governam e os ajuda ganhar popularidade (WILKINS, 1993). Desde 

a eleição e a ascensão de políticos reacionários como Donald Trump (2016 a 2020, EUA) e Jair 

Bolsonaro, alguns autores passaram a questionar o papel do humor na vitória de tais figuras 

(CHAGAS, 2020; PHILLIPS, 2019), principalmente, porque indivíduos como Andrew Anglin, 

um dos mais proeminentes membros da extrema direita americana, já declarou a importância do 

uso do humor para o compartilhamento de mensagens de ódio, pois é a partir da mistura entre riso 

e vulgaridade que as pessoas ficam confusas e passam a serem incapazes de distinguir o que é 

ironia do que é sério, e isso diverge a atenção para discussões que não atrapalhem o 

compartilhamento das mensagens de ódio. Devido a ambivalência presente em tais falas, políticos 

que utilizam essa técnica argumentativa têm sido chamados de trolls (PHILLIPS, BEYER E 

COLEMAN, 2017). Os trolls dos quais se fala aqui não são as criaturas da mitologia escandinava, 

mas sim os membros de comunidades online que transformaram um conjunto de ações disruptivas 

em uma verdadeira subcultura com normas e práticas bem estabelecidas e que já foram 

amplamente estudadas (COLEMAN, 2012, PHILLIPS, 2015). Os trolls estão presentes em todos 

os ambientes online possíveis e imagináveis, ofendendo e irritando todos que eles puderem 

através das trollagens, que é um tipo de brincadeira onde o elemento da metacomunicação ou 

reciprocidade é ignorado. Isso significa que o alvo dessa ação tem dificuldade em distinguir a 

verdadeira intenção do troll, o que permite múltiplas leituras de uma mesma mensagem. Então, 

enquanto alguns ficam ofendidos com a trollagem, outros podem dar risada dela, o que dá origem 

a principal característica da trollagem, o seu caráter ambivalente (PHILIPS e MILNER, 2017).  

Levantamentos sobre a atuação de trolls nas redes sociais mostram como eles agem para interferir 

no debate público e favorecer a imagem dos políticos e governos aos quais são simpatizantes, 

contudo, são poucos os trabalhos que averiguam a figura do político troll que atrai para si essa 

legião de usuários reacionários da internet (ATANSOV et al., 2019). Por causa de suas 

declarações que beiram ao absurdo e o ofensivo, Jair Bolsonaro pode ser considerado um troll 

político, e, como alguns pesquisadores apontam, suas trollagens servem para ganho de 

visibilidade e como recurso para desviar o foco de assuntos mais sérios (NADER, 2018; NUNES 

2020; PETERS, 2020)”, porém, como Phillips (2019) argumenta, a trollagem quando utilizada na 

política pode ter efeitos mais nocivos do que isso, sendo capaz de reforçar estereótipos de 

dominação cultural. A partir disso, esta pesquisa tem como objetivo responder as seguintes 

questões: O que é a trollagem política? E como a trollagem política pode ser considerada um 

discurso de dominação? Para responder às perguntas de pesquisa, propõe-se realizar uma análise 

qualitativa das falas de Bolsonaro. Foram selecionados trechos de suas lives, conversas com 

 
2 Orientadora: Profa. Dra. Carla Rizzoto, Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Grupo de 

Pesquisa COMPA. 
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apoiadores e pronunciamentos oficiais que seguem os seguintes critérios: 1) somente realizados 

durante seu mandato presidencial; e 2) que foram divulgadas como piadas ou brincadeiras de mau 

gosto pela mídia ou em que houve algum tipo de remissão por parte de Bolsonaro. Para se produzir 

um estudo sobre trollagem política é necessário estabelecer alguns objetivos específicos, discorrer 

sobre o que é a trollagem em si é um deles, pois os trabalhos seminais de Coleman (2012) e 

Phillips (2015) a definem somente como uma ação disruptiva, onde o humor se apresenta como 

um componente fundamental, e Phillips e Milner (2017) também avaliam que devido ao uso 

excessivo do termo, ela se tornou uma categoria excessivamente abrangente e imprecisa.  Não é 

de se estranhar que a trollagem acabe sendo confundida com práticas como o cyberbullying, que 

devem ser vistos como ações distintas entre si. Essa revisão teórica contribui para um melhor 

entendimento do que seria a trollagem na política. Outro objetivo específico deste trabalho é a 

análise de como esse tipo de ação pode contribuir para o fortalecimento de ideologias, já que 

estudos produzidos sobre esse tema demonstraram como esse tipo de técnica discursiva contribuiu 

para a solidificação e crescimento de movimentos de extrema direita nos EUA (OTT, 2017; 

LIEBACK, 2019). Para se alcançar os objetivos propostos por essa dissertação, irá se utilizar a 

análise de discurso, mais especificamente, o método desenvolvido por Van Dijk (2018). A 

preferência por trabalhar com o quadro metodológico de Van Dijk se deve a importância de seus 

trabalhos sobre a relação do discurso e poder. As obras desse autor exploram de que modo a 

linguagem, seja ela escrita ou falada, seria capaz de reproduzir relações de dominação 

independentes de sua natureza. Ao mesmo tempo, piadas são uma forma de comunicação social, 

logo para evidenciar seus elementos comunicativos e suas conexões com questões políticas e 

sociais, é preciso analisar essas falas em todo seu contexto (BILLIG, 2001), o que não seria 

possível com uma análise meramente quantitativa. Uma análise prévia de alguns dos discursos de 

Bolsonaro revela que a trollagem reafirma uma posição de dominação social e cultural que foi 

posta em xeque pelas principais conquistas do campo progressista, ao mesmo tempo que tem 

potencial para influenciar as ações de grupos dominados. Uma das formas que ocorre essa 

manipulação é através do uso de estereótipos negativos para uma polarização entre o “Nós” versus 

o “Eles”. Há uma tentativa de construção de uma imagem social pejorativa de determinados 

grupos, que são representados como socialmente indesejáveis ou os inimigos a serem combatidos. 

Esse achado dialoga com a afirmação de Possenti (2021) de que o humor estereotipado trabalha 

com a criação de imagens negativas daqueles que são considerados como os “outros” por um 

determinado grupo, o que também está de acordo com os estudos de Van Dijk (2008) sobre as 

relações entre discurso e poder, pois esse autor afirma que a representação negativa do outro é 

uma das principais formas de dominação social e o principal organizador global do discurso 

manipulador. Então, a partir dessa primeira análise, pode-se afirmar que humor presente nas 

trollagens de Bolsonaro provoca um tipo de risada que pode ser considerada excludente ou 

desumanizadora e que serve de guia para as expectativas morais de grupos dominados e ajuda a 

construir retoricamente as estruturas de dominação em que a sociedade contemporânea está 

imersa (CHAGAS, 2020).  

Palavras-chaves: Comunicação política. Bolsonaro. Humor. Trollagem.  
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O sobrenatural é pop: o olhar Warburguiano para as imagens da espiritualidade 

nas animações da Disney 

 
Diego Santos Do Canto3 

 
Resumo: Fantasmas, deuses, espíritos e assombrações não são crenças atuais, elas existem na 

concepção do ser humano, há muito tempo, fazendo parte de seus pensamentos. Como ponderou 

Contrera (1996), o mito é uma base cultural, sendo o “tecido” mais sólido nessa estrutura. 

Portanto, a humanidade desde seu surgimento, tenta explicar o seu mundo a partir de narrativas e 

concepções míticas, criando estórias fantasiosas para argumentar situações cotidianas da qual ele 

não conseguia decifrar, levando a ideia de espírito para elementos da natureza a fim de entender 

a sua essência, energia vital, ou então, sua anima. A anima é um conceito chave para a pesquisa, 

já que sua tradução significa “alma/espírito” do latim, sendo a animação, uma etimologia com o 

significado de “dar vida” para algo; outrossim, para Jung (2011a), a anima e o animus indicam a 

imagem da alma de um individuo, partindo do principio da complementaridade ao qual a psique 

humana se movimenta. Ainda, para o teórico, essa concepção refere-se à concepção originária da 

estrutura arquetípica básica, a qual provém de um inconsciente coletivo, sendo cada estrutura 

compensadora da consciência de um polo inconsciente. O historiador da arte, Aby Warburg 

(2012), define o pathosformel como uma fórmula ou forma capaz de transfigurar emoções e 

conceitos em elementos visuais, sendo perceptível a partir de uma mímica intensificada das 

imagens, a sua sobrevivência, a repetição desses elementos que perpassam os ideias de tempo e 

espaço, revelando a sua sobre vida. Para essa investigação, estudar o arquétipo (JUNG, 2011b) – 

essa imagem primordial amorfa existente no imaginário – é imprescindível, mas não suficiente, 

pois ele permite a delimitação da imagem simbólica, que toma forma a partir da narrativa mítica, 

enquanto a noção do Pathosformel (WARBURG, 2012), permite entender como esse símbolo é 

perpetuado nas culturas, tomando diferentes formas e materialidades, originárias das mesmas 

forças e essências da imagem. A partir desses pensamentos, o problema central da investigação 

foi traçado: como a espiritualidade é representada nas animações da Disney a partir de suas 

imagens? Na indústria do cinema, a Disney se destacou como uma exímia produtora de narrativas 

audiovisuais, influenciando comportamentos do público, criando tendências estéticas, ocupando 

o imaginário cultural. Procurar pela cultura pop sem encontrar um dos produtos da Disney é 

praticamente impossível, visto que suas animações contribuíram para tornar mais conhecida a 

Jornada do Herói como estrutura de storytelling. Esse conceito é compreendido por Campbell 

(2005) como uma forma cíclica de contar histórias, em que o protagonista supera vários desafios 

para se tornar um herói, fazendo parte da estrutura de narrativas míticas. Em fevereiro de 2020, 

foi lançada a plataforma de streaming Disney+, o que permite inferir que essa onipresença coloca 

em circulação diferentes sentidos culturais. Sendo assim, o objetivo dessa dissertação é traçar um 

panorama das representações visuais da espiritualidade nas animações da Disney, enquanto os 

objetivos específicos se disseminam em: a partir da metodologia proposta por Aby Warburg 

(2012), identificar o Pathosformel da espiritualidade presentes nas imagens de animação da 

Disney; refletir sobre a participação das animações no processo de significação da espiritualidade 

no imaginário e nos sentidos culturais; analisar como fantasmas, magias e feitiços são elementos 

das narrativas de animações, baseando-se em fontes míticas e arquetípicas do imaginário humano 

sobre as manifestações espirituais. Definir “espiritualidade” é complexo, pois esse termo é 

utilizado de uma forma banal pelo senso comum. Esse é um passo primordial para responder o 

problema da pesquisa, por isso tomamos a decisão de iniciar a dissertação com uma pesquisa 

exploratória, buscando frames das animações da Disney que possuíam espiritualidade, magia, 

 
3 Aluno bolsista CAPES/DS. Aluno pertencente ao grupo de pesquisa ECCOS – Estudos de 

Comunicação, Consumo e Sociedade. Pesquisa orientada por Prof. Dr. Hertz Wendell de Camargo. 
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fantasmas e presenças sobrenaturais. A partir disso, o escopo da pesquisa exploratória compõe 

imagens das animações desde os anos 1930 até 2020, que foi imprescindível para realizar o 

caminho científico através da análise iconológica proposta por Aby Warburg (2012), a qual 

revelou o lugar do pathosformel. O tempo e espaço são notados para Warburg (2012) como 

centrais na compreensão da imagem, porém esses não são essenciais para o entendimento do seu 

significado, porque ele pode manter o mesmo, sendo passível de alterar apenas a sua linguagem 

visual conforme o tempo e espaço pertencente. Entretanto, essas imagens em questão, possuem a 

capacidade de transmitir a essência, a alma e o sentimento desse ambiente, levando o pesquisador 

a atingir um entendimento minucioso e assertivo a cerca de uma cultura, a partir de como suas 

imagens ressurgem e são ressignificadas (DIDI-HUBERMAN, 2013). No entanto, dentro dos 

estudos desses infinitos elementos visuais, as emoções se tornam perceptíveis a partir das 

expressões, gesticulações ou como chama o autor: “mímicas intensificadas” da imagem sobre o 

terreno fértil de seu espírito do tempo. Mesmo o autor afirmando que a sua teoria deve ser 

entendida a partir da visualidade das aproximações de imagens propostas, a fim de perceber o 

nachleben4 e a ”alma” que permeiam essas imagens, sendo assim, sua metodologia propõe uma 

“história de fantasma para gente grande”, em que ela deve ser sentida e não lida, porém, como 

pesquisadores, isso fomentou inquietações, por isso, conduzimos a uma leitura das pranchas, na 

perspectiva de traduzir em palavras o que seria o pathosformel, contribuindo para futuros 

trabalhos que também levarão a teoria Warburguiana como método. Após esse processo, trazemos 

Jung (2021) para trabalharmos a retórica arquetipológica do espírito, refletindo sobre a 

epistemologia da palavra, sua autorrepresentação, sua presença no inconsciente coletivo, seus 

simbolismos e constantes pertencentes a arquetipologia como o autor fez em seu ensaio “a 

fenomenologia do espírito no conto de fadas”. Postumamente à pesquisa exploratória, 

fundamentada nessas reflexões, percebemos que a Disney possui a magia desde seu surgimento, 

mas foi a partir da entrada de Christopher Vogler (2015) para escrever as estórias das animações, 

em 1990, que a espiritualidade é fortalecida em suas narrativas, sendo assim, delimitamos o 

escopo a partir dos anos 90 para a aplicabilidade da análise iconológica de Warburg (2012), desta 

vez com as animações que possuíam as características arquétipicas do espírito e que reforçavam 

os ideais do Pathosformel delimitado. Portanto, o escopo das animações é: A bela e a Fera (1991), 

O estranho mundo de Jack (1993), O rei leão (1994), Pocahontas (1995), Mulan (1998), Irmão 

Urso (2003), A princesa e o Sapo (2009), Moana (2016), Viva – A vida é uma festa (2017), Soul 

(2020), Red – Crescer é uma fera (2022). Posteriormente, trazemos as aplicações do estudo da 

espiritualidade para as animações, refletindo como o fenômeno é absorvido pela indústria e como 

o Vogler aproveita a pauta para utilizar os elementos em sua jornada do escritor (2015). Em 

seguida, aproximamos frames dos filmes delimitados no escopo, na perspectiva de traçar o 

pathosformel da espiritualidade, gerando novos entendimentos para o conceito. Até o momento 

dessa escrita, os resultados prévios da pesquisa revelam que as animações possuem fantasmas, 

magias e feitiços como elementos de suas narrativas, fundamentando-se em fontes míticas e 

arquetípicas do imaginário e inconsciente coletivo sobre as manifestações espirituais humanas. 

Também revela que a espiritualidade ganhou um entendimento de midiatização, a partir da 

circulação das animações, com seus personagens representando os “seres de espírito” da 

mediosfera (MORIN, 2014), como agentes presentes no inconsciente coletivo dessa cultura. 

Outrossim, a espiritualidade é um artificio feminino, sendo representada por personagens queer 

(BUTLER, 2010), muitas vezes representada como algo errôneo ou maléfico, ela também 

acompanha a jornada do herói, sendo expressada por diversas maneiras nessa construção. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Disney. Animação. Cultura Pop. Espiritualidade. Warburg. 
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Encenação e encarnação: 

A possessão exusíaca no cinema de Zé do Caixão 

 

Eduardo Martins Zimermann Camargo 5 

 

RESUMO: Macumba. Palavra que assombra. Corre à boca miúda que é obra do Pai da Mentira. 

Para alguns, muito assusta encontrar um despacho na encruzilhada, tanto que há quem meta logo 

o pé. Pois, assim recomenda o dito popular. No cinema brasileiro, como em outras artes, a 

macumba se fez presente. É uma flecha lançada por guerreiros como Glauber Rocha e Nelson 

Pereira dos Santos, entre outros. A partir dos anos 1960, período em que a cinematografia propôs 

um diálogo com a cultura popular buscando maior aproximação com o povo e o público, os 

cineastas encontraram abertas as portas dos terreiros. Com uma câmera na mão e as mandingas 

na cabeça, os autores de então fizeram do cinema um instrumento revolucionário, uma ferramenta 

de poesia e política. Cantoria que mostrou ter santo forte e é entoada nos rituais cinematográficos 

ontem e hoje. Embora não exista consenso sobre a origem da palavra e, ao longo dos anos, esta 

receba uma interpretação negativa e equivocada, há pontos que contam que Kumba estaria 

relacionado à dança ou à música. Há mesmo uma compreensão de que o termo descreve os “poetas 

do feitiço” (SIMAS; RUFINO, 2018). Chuta que é poesia! Neste cenário, José Mojica Marins 

(1936-2020) é figura emblemática. Afinal, mais de meio século do audiovisual brasileiro é 

marcado pelas aparições de seu famigerado personagem, Zé do Caixão. A figura maldita foi 

analisada por Melo (2011), que estuda sua relação com os arquétipos do horror, destacando a 

aproximação clara com Drácula, mas também com outra criatura horrenda, o lobisomem. Além 

disso, segundo o autor, o personagem Zé do Caixão alternaria entre o apolíneo e o dionisíaco, 

aproximando-se do estranho caso do Dr. Jekyll e do senhor Hyde, imortalizados na obra de Robert 

Louis Stevenson. Embora sejam tipos clássicos da literatura, há lugar nesta equação para o 

bestiário brasileiro que, por intolerância ou ignorância, acabou por estigmatizar aquele que seria 

o mensageiro dos orixás: Exu. Se para Melo (2011), o perverso coveiro transita entre o apolíneo 

e o dionisíaco, existe uma pista não trilhada nesta encruzilhada: o que Simas e Rufino (2018) 

definem como o exusíaco. Assim, as teorias aqui versadas estão firmadas nos caminhos guardados 

por Exu. É ele o signo da criatividade e da ruptura. É ele o mensageiro entre a humanidade e os 

orixás. O princípio mesmo da comunicação. Exu, aquele que, como Zé do Caixão, transita entre 

o bem e o mal, sobretudo, é potência epistêmica e semiótica (RUFINO, 2019). Exu, aquele que, 

como um poeta maldito, canta seus versos incompreendidos gingando no ritmo de sua própria 

risada. José Mojica Marins dá o pontapé inicial na carreira de Zé do Caixão quando, literalmente, 

chuta a macumba. Gesto realizado no filme “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” (MOJICA, 1964). 

A partir daí, percorre uma longa caminhada até tornar-se um fervoroso defensor das 

manifestações religiosas afro-brasileiras e afro-ameríndias. Discurso que culminaria na obra 

“Encarnação do Demônio” (MOJICA, 2008). Partindo da argumentação do próprio cineasta, que 

defendeu que “a macumba é nossa”, este estudo tem por objetivo analisar a trilogia do coveiro 

maldito, buscando problematizar no conjunto da obra os modos de representação dos terreiros nas 

telas do cinema brasileiro. Nesta trajetória, pretende-se ainda traçar um panorama da 

 
5 Orientado pelo Prof. Dr. João Damasceno Martins Ladeira, no mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação (UFPR), na linha de pesquisa Comunicação e Formações Socioculturais, pesquisa 

realizada junto ao Grupo de Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS), com bolsa de 

pesquisa fornecida pela Agência CAPES. 
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cinematografia brasileira que retratou macumbas, umbandas e candomblés, desde a década de 

1960. Concluindo, então, o percurso na primeira década dos anos 2000, quando estreia o 

encerramento da trilogia de Zé do Caixão. Por fim, pretende-se investigar a figura mitológica 

conhecida como Exu, um dos protagonistas na formação da espiritualidade local, 

equivocadamente visto como um demônio à brasileira. Propondo, então, um estudo de 

personagem a partir de uma análise comparativa entre Exu e Zé do Caixão, já que as semelhanças 

vão muito além da capa preta, são correspondências mais filosóficas do que de figurinos. 

Metodologicamente, a pesquisa empreende a análise fílmica (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994; 

AUMONT; MARIE, 2006) da trilogia de Zé do Caixão, composta por “À Meia-Noite Levarei 

Sua Alma” (MOJICA, 1964), “Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver” (MOJICA, 1967) e 

“Encarnação do Demônio” (MOJICA, 2008). Pretende-se observar se e como as quatro categorias 

que, segundo Carneiro (2008), caracterizam os cultos de origem afro-brasileira são encenadas. 

Ou seja, a “possessão pela divindade”, o “caráter pessoal desta”, a “consulta ao adivinho” e o 

“despacho de Exu”. Assim, serão estudadas as formas do ritual cinematográfico em comparação 

com as estruturas narrativas da mitologia dos orixás. Para tanto, primeiro busca-se definir o 

conceito “macumba”, analisando-o a partir de seus principais teóricos, como Roger Bastide 

(1978) e Pierre Verger (2012), bem como observa-se sua tradução para o cinema brasileiro. 

Posteriormente, analisa-se a trajetória do cineasta em questão, coletando informações acerca dos 

três filmes do presente recorte, bem como entra em cena Exu, propondo-se um estudo sobre este 

a partir das escrituras e de seus comentadores, como Prandi (2001) e Dravet (2018). Então, 

realiza-se a análise sobre o conjunto da obra, permitindo, enfim, notar semelhanças ou diferenças 

entre as duas figuras, a partir de suas caracterizações e corpos, dos espaços por onde transitam e 

das estripulias que aprontam por aí. Dessa forma, objetiva-se observar o processo de criação 

(SALLES, 2011; SALLES, 2016) de um dos personagens mais icônicos do imaginário brasileiro: 

Zé do Caixão. Iniciado ainda na década de 1960, cujo percurso conta uma história de preconceitos 

e violências, mas também de resistência e afirmação. Assim, os resultados alcançados até o 

momento indicam que estaria, portanto, na iconofagia (BAITELLO JR., 2014) a encruzilhada que 

leva Mojica a transcender da encenação à encarnação na tela do cinema brasileiro. Por fim, 

investigar a representação da religiosidade afro-ameríndia contribui na desconstrução de 

estereótipos evocados na mídia e nas artes, frequentemente associados aos terreiros, 

desmistificando determinados estigmas presentes na sociedade e consumados inclusive por 

cineastas icônicos, como José Mojica Marins. Além disso, na atual conjuntura, quando o país 

mergulha em um período sombrio que ressuscita termos moribundos como “idade das trevas”, 

investigar o gênero horror permite entrever alguns dos vultos que assombram a todos. Já que, o 

ódio permanece em pauta com verdadeiras caças às bruxas, incendiando terreiros e crenças sob a 

bandeira de uma fé intolerante. Discursos inflamados continuam desenterrando fantasmas do 

passado, despertando até mesmo a saudosa assombração do comunismo, entre outras alucinações. 

Neste cenário, a exumação do mal permite questionar problemas que habitam os subterrâneos do 

país. Pois, as monstruosidades estão vivas. As criaturas que ficaram famosas ao sabor da pena da 

literatura ou das câmeras do cinema estão mais presentes do que nunca, como é o caso do 

“vampiro”, que já ocupou a cadeira da presidência, ou da “coisa inominável”, que ainda a ocupa. 

O horror! O horror! 
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Eleições Municipais de 2020 em Curitiba e a pandemia de COVID-19: análise de conteúdo 

das campanhas eleitorais para prefeitura no Twitter. 

Gabriel da Costa6 

 

Segundo dados da empresa Statista, o número de usuários brasileiros ativos no Twitter em 2020 

chegou a 17.13 milhões, um aumento de mais de 4 milhões se comparado com 2018 (12.89 

milhões). Esse aumento no número de usuários não é uma surpresa, vez que a Statista projeta para 

2025 uma quantidade ainda maior: 18.25 milhões. Acompanhando tal crescimento, atores 

políticos se aproximaram também da rede social online como forma de expandirem suas 

influências dentro e fora de períodos eleitorais. Recuero (2016) considera que com a amplitude 

de acesso e a participação online tanto de candidatos quanto de eleitores, vemos na mídia social 

uma arena política, onde a circulação de diversos discursos é capaz de influenciar as discussões 

entre eleitores sobre disputas eleitorais. A presença de candidatos a cargos políticos no Twitter 

revela um uso da RSO como instrumento de campanha. Seguindo a relevância que a rede social 

atingiu nas eleições presidenciais de 2018 (BICHARA, 2020), as eleições municipais de 2020 

apresentaram não só uma continuidade em sua utilização para campanhas digitais, como também 

novas ramificações a serem estudadas e analisadas, a exemplo do fortalecimento das participações 

dos candidatos de esquerda no ambiente digital e a diminuição da proliferação de fake news por 

candidatos (BACHINI, et al. 2021). Dentre os principais motivos para se estudar a utilização do 

Twitter em esferas regionais, em campanhas eleitorais locais, pode-se destacar o fato de que a 

rede social é uma importante fonte de informação política em eleições locais (BROERSMA; 

GRAHAM, 2012), que usuários usam para avaliar o desempenho de candidatos e disseminar 

conteúdo jornalístico e informativo referentes à comunicação política e eleitoral (JU; JEONG; 

CHYI, 2014). A presente pesquisa se propõe a analisar o conteúdo dos tweets produzidos pelos 

candidatos à prefeitura de Curitiba em 2020, elucidando as relações entre o aumento do uso da 

RSO e a abordagem que candidatos usaram ao tratar do tema da pandemia de COVID-19 durante 

suas campanhas. Os resultados parciais obtidos pela pesquisa reafirmam a utilização da rede 

social Twitter como ferramenta de campanha eleitoral em eleições regionais, no caso, Curitiba. A 

presença de candidatas e candidatos à prefeitura na rede (número de tweets publicados) triplicou 

em relação ao mesmo período referente ao primeiro turno das eleições municipais de 2016, além 

do aumento do número de perfis oficiais de candidatos presentes na rede. Hermann (2017), em 

análise semelhante, identificou 1807 tweets publicados por 7 perfis no Twitter durante o período 

do primeiro turno das eleições de 2016. Comparando os números, nas eleições de 2020, no mesmo 

período, foram 4259 tweets divididos entre 13 perfis. As relações entre os temas diversos e o tema 

específico analisado, COVID-19, também são indicativas de que a proeminência de temas de 

perspectiva federal (que abrangem não só a esfera regional onde a disputa eleitoral acontece) 

permeia as discussões políticas de candidatas e candidatos durante o processo eleitoral municipal 

e regem parte da campanha e das propostas apresentadas. A pesquisa, então, visa confirmar se a 

crise sanitária gerada pela pandemia de COVID-19 esteve nos discursos políticos das eleições 

municipais curitibanas não apenas como temática suplementar, mas como foco para produção de 

conteúdo para campanhas digitais e consequentemente de engajamento com o público eleitor. 

Adiciona-se a tal objetivo, a busca por entender se houve “intersecções temáticas” entre a 
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pandemia e as demais propostas apresentadas por candidatos durante a campanha. A hipótese é 

de que ao tratar de COVID-19 os candidatos transcenderam barreiras temáticas, onde “economia”, 

“transporte público” e “infraestrutura”, por exemplo, tenham sido temas cujas propostas e 

soluções foram contempladas também através de um olhar de preocupação com saúde e segurança 

sanitária. Para atingir os objetivos da pesquisa é usada uma técnica de análise de conteúdo 

automatizada proposta pelo pesquisador Max Reinert (1990). O método é constituído de duas 

etapas: a primeira etapa é conhecida por Classificação Hierárquica Descendente (CHD), seguida 

da classificação das partes do texto que contém os termos identificados como estatisticamente 

significativos (CERVI, 2019). A partir desse processo, é possível agrupar termos relevantes em 

clusters temáticos que ajudam a perceber relações de proximidade lexicais entre temas e assuntos 

tratados no corpus proposto (conjunto dos tweets das treze candidatas e candidatos que usaram o 

Twitter como ferramenta de campanha). A partir da metodologia proposta, a formação de 

agrupamentos de palavras/termos e a consequente validação das suas significâncias e relevâncias 

estatísticas dentro dos clusters surgidos, a análise tornará possível identificar a proporção dos 

tópicos mais discutidos pelos candidatos dentro do Twitter. O mapeamento do engajamento, ainda 

que não o principal objetivo da análise, permite também entender quais foram os temas mais 

relevantes para os debates dentro da rede, além de dar uma ideia geral de como o público eleitor 

reagiu aos diversos tweets apresentados pelos candidatos à prefeitura durante o período que 

contempla o primeiro turno das eleições municipais de 2020.  
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Estratégias para a construção da tag title no ciberjornalismo 

Giana Liebel7 

Encontrar um texto a partir da busca da plataforma de pesquisa Google é muito fácil. Basta inserir 

uma palavra-chave, frase de pesquisa e voilà! Porém, qual o processo do jornalista para trazer seu 

texto como um dos primeiros resultados nessa mesma pesquisa? Pensando nessa questão, os 

objetivos desta dissertação foram pensados em triangulação: 1. apresentar os conceitos que 

norteiam o SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Mecanismos de Busca), 

especificamente da Tag Title, ou seja, o título da matéria. 2. Concomitantemente com a pesquisa 

de Estado da Arte, analisando quais referenciais teóricos já existem que englobam a palavra-chave 

Tag Title, no período de recorte, 2012 a 2022, apenas artigos revisados por pares, voltado para 

comunicação, no banco de artigos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), SCIELO BR (Brasil Scientific Electronic Library Online), BRAPCI (Base de 

dados de Periódicos em Ciência da Informação), SCOPUS e WoS (Web of Science). 3. Além de 

apresentar as visões dos jornalistas, por meio de aplicação de formulários, para que suas matérias 

sejam ranqueadas entre os dez primeiros resultados do Google (a primeira página). Desta maneira, 

busca-se refletir sobre como o tema Tag Title norteia a estratégia do jornalista e os referenciais 

acadêmicos. A discussão teórica terá como base, até então, os conceitos de cibercultura (PIERRE 

LEVY, 1999), de jornalismo online (PALACIOS, 1999; BARDOEL, DEUZE 2000; FERRARI, 

2008) e ciberjornalismo (CARLA SCHWINGEL, 2005). A intenção de se ter o Google como 

objeto de pesquisa, é que ele domina a preferência entre os usuários de ferramentas de buscas 

(NIKOLOVSKA, 2019). Além disso, 80% dos usuários de buscadores priorizam os resultados 

orgânicos ao invés dos pagos (NIKOLOVSKA, 2019). Fazendo um comparativo entre a escrita 

jornalística impressa e a on-line, percebe-se que, desde a época do jornal impresso, há uma 

limitação de caracteres na diagramação do texto (Manual de Redação da Folha de São Paulo, 

1984). Mas, no ciberespaço, não existem os limites do mundo físico (PIERRE LEVY, 1999). 

Trazendo para o termo de estudo, Tag Title, o título, antes de ser lido pelos seres humanos no 

ciberespaço, é analisado pelos algoritmos. E com isso, como é feita a escolha das melhores 

palavras pelo jornalista, quando a mediação de um texto, para ser entregue, é feita pelo 

computador? Com o aprimoramento das tecnologias, será que os algoritmos e a base de dados 

passaram a fazer parte das reflexões sobre as práticas do jornalismo? Quando o título aparece no 

feed de notícia da plataforma, o mesmo segue regras próprias do mecanismo de pesquisa Google, 

exibindo apenas os primeiros 70 caracteres do título de uma página em seus resultados. Por esse 

motivo, o cumprimento dessa prática desempenha um papel importante na otimização de títulos 

de SEO, as Tags Title. Uma dessas regras é tentar escrevê-los com até 60 caracteres (exatamente 

para ele ser totalmente exibido no feed de resultados). Com um elevado nível de disseminação de 

informações de diferentes tipos de narradores sobre todos os acontecimentos do mundo, o Google, 

em 2021, teve mais de 7 bilhões de pageviews por dia e, foram realizadas mais de 87,8 bilhões de 

buscas por mês, segundo o portal Tecmundo, especializado em informações tecnológicas. Com 

uma infinidade de conteúdos, o principal mecanismo de busca criou suas próprias regras para 

organizar seu sistema. Desde 2011 o Google vem atualizando seus algoritmos com o intuito de 

melhorar essa organização dos conteúdos inseridos na internet. Em 2011, por exemplo, ele 

penalizava os sites que abusavam da inserção de palavras-chave em seus conteúdos. Já em 2015 

o fator de expansão em mobile começou a fazer efeito no melhor ranqueamento. Chegando em 

2019 com a incorporação de um sistema de inteligência artificial, que segundo próprio Google, é 

especializado no comportamento da linguagem natural para compreender como o ser humano faz 
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buscas. Otimizações que tiveram como consequência a padronização da produção de conteúdos, 

criando regras, conhecidas como SEO. O termo Tag compreende a linguagem de marcação, 

responsável pela estrutura da informação para aplicações específicas (no caso title, dos títulos) 

bem como identificadores contextualizadores (OLIVEIRA; FERREIRA; CASIMIRO; SANTOS, 

2011). Os títulos resumem a notícia (MELO, 2003). Para Burnett (1991) o título é o elemento 

mais importante da produção jornalística, pois, esse elemento é tudo que o leitor vai ler sobre o 

assunto ou é o fator que vai motivá-lo ou não a enfrentar o texto. Na internet, isso é especialmente 

verdadeiro, porque o leitor só chega na notícia se clicar no título. Até porque, 90% dos usuários, 

ao utilizar um mecanismo de busca, não consultam os resultados além da terceira página 

(BOUTET, 2012), por isso a importância em se estar na primeira página. Por tanto, de um lado 

está o jornalista, com todas as regras SEO para desenvolver o texto, do outro, o interagente no 

ciberespaço, pesquisando sobre aquele assunto, e no meio, o intermediador: um algoritmo. O 

sistema de entrega de informações do Google, para estar organizado e entregar os melhores 

resultados, utiliza não só um, como diversos algoritmos. Para fornecer as informações mais úteis, 

os algoritmos da pesquisa analisam fatores como palavras da consulta, relevância e usabilidade 

das páginas, conhecimento das fontes, bem como seu local e configurações. Desde a consolidação 

da internet, a procura por informações é basicamente feita a partir de mecanismos de buscas 

(NIKOLOVSKA, 2019). Com essa informação, é importante lembrar das eras datadas da rede: a 

Web 2.0, disseminada em 2004, que fazia ligações de pessoas; a Web 3.0, que fazia ligações de 

conhecimento (AGHAEI, 2012). Em um primeiro momento, tem-se uma web que possibilitou 

uma massificação dos conteúdos informacionais, entretanto apresentava um perfil mais estático. 

Na segunda, os recursos já permitiam aos usuários interagir e produzir conteúdos, ou seja, 

qualquer usuário pode produzir seu conteúdo, e por isso mesmo, há uma grande quantidade de 

resultados, o que torna os mecanismos de busca o meio mais utilizado na procura por uma 

informação (VIANA, 2018). Já a Web 4.0 de 2017 ajustou para as conexões em diversas 

plataformas, como mobile e redes sociais (Flandoli 2010). Com tantas atualizações do algoritmo 

no resultado de busca, o principal objetivo de um usuário dessa plataforma é encontrar qualidade 

naquilo que se pesquisa, e, em se tratando de portais de notícias, o principal responsável para 

disseminar tal qualidade é o jornalista. Por isso a importância deste trabalho para a área do 

profissional de comunicação,  bem como para a academia, uma vez que, pela pesquisa de Estado 

da Arte, em andamento, já foi possível verificar que o volume de produções envolvendo a regra 

de SEO Tag Title é pouco variado de acordo com o idioma das obras. Dos 162 artigos encontrados, 

uma produção em espanhol, uma em português (por meio do BRAPCI) e 160 em inglês. Apesar 

do alto número de publicações em inglês já ser esperado, é importante também ressaltar que três 

das bases de dados incluídas no escopo da pesquisa (Periódicos da CAPES, BRAPCI e SciELO 

BR) são predominantemente utilizadas por autores brasileiros, o que supostamente colaboraria 

para um número maior de publicações em português. O fato de o número de publicações em inglês 

ser consideravelmente mais elevado aponta para um possível baixo volume de publicações 

brasileiras nas interfaces exploradas neste trabalho, de modo que ele também se propõe a ocupar 

esse espaço e fomentar mais discussões sobre o tema. 
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A invisibilidade dos negros no jornal nacional 

Herivelto Oliveira8 

 

Esta pesquisa é um estudo sobre a falta de equilíbrio na participação de negros no telejornalismo 

brasileiro.  Pela sua audiência, história e disponibilidade de acervo, o Jornal Nacional, da Rede 

Globo, foi o escolhido para a pesquisa. Porém ela poderia ter sido feita com o principal jornal de 

outras redes de televisão. O Brasil tem 56% da população negra e parda (IBGE, 2020), mas nas 

edições diárias do telejornal, segundo levantamento inicial do autor, menos de 15% dos 

entrevistados são negros e pardos. O trabalho pretende estudar esta invisibilidade, entender suas 

causas e também propor mudanças que possam ajudar a alterar a situação. A segunda maior 

população negra do mundo é a brasileira. Só perde para a Nigéria, na África. Até o CENSO 2000 

do IBGE o país tinha mais brancos (53,4%) do que negros (45%). A inversão se deu no CENSO 

DE 2010, com o número de brancos caindo para 47,7% e de negros e pardos indo para 50,7%. 

SODRÉ (2015) descreve como a população negra se formou e as lutas que vem tendo para 

conquistar espaços na sociedade. De fato, os negros atingiram a maioria, mas ela não é avistada 

nos shoppings, nas  universidades, nos teatros. Também não aparece nos jornais da TV. Durante 

quatro meses do ano de 2021, setembro, outubro, novembro e dezembro, foram gravadas todas as 

edições do Jornal Nacional, e feita uma contagem dos entrevistados pela cor da pele, 

identificando-os como brancos e negros. A amostra é representativa porque abrange um terço de 

um ano inteiro. Os pardos e as pessoas com alguma dificuldade de identificação também foram 

classificados como negros. O método de pesquisa utilizado vai combinar pesquisa exploratória e 

pesquisa bibliográfica documental. Além da análise quantitativa seguiu-se uma avaliação 

qualitativa, criada pelo pesquisador, com a classificação funcional dos entrevistados (pessoas que 

aparecem dando entrevista ou falando em abertura de áudio) e citados (pessoas que aparecem com 

imagem ou selo). A avaliação também vai servir para mostrar, segundo critérios do autor, a forma 

que os negros são apresentados no telejornal como povo, como personagem em dificuldade, como 

empreendedor, profissional liberal, técnico, artista, desportista, político, enfim qual o papel em 

cada reportagem. As referências bibliográficas compreendem livros escritos pela CCG (Central 

Globo de Jornalismo) que trazem histórias, bastidores e relatos do Jornal Nacional (2009); 

Estatuto de Igualdade Racial (lei 12288, 20 de julho de 2010); Lei de Cotas (lei 12711, de 29 de 

agosto de 2012); buscando os autores acadêmicos a pesquisa dialoga entre outros, com MARTIN 

BARBERO (1987) a partir de suas pesquisas sobre mediações; com CANCLINI (2008), que 

analisa os efeitos da produção de TV na audiência; BARDIN (2015), em análise do conteúdo, 

pelo trabalho com pesquisas quantitativas e qualitativas; MARCONI e LAKATOS (1983) pelas 

técnicas de metodologia de pesquisa e COLLINS (2021), posto que a pesquisa transita pelo 

conceito da interseccionalidade. Os números iniciais do levantamento quantitativo apontam uma 

média, ainda não fechada, de 35 entrevistados por telejornal. Negros dificilmente passam de cinco 

em todas as edições pesquisadas, ou seja, menos de 15 % do total. A desproporção que se 

apresenta até o momento é muito clara.: 56% da população são 15% no Jornal Nacional. O 

mapeamento da produção acadêmica, feito pelo pesquisador, avaliando abordagens sobre o Jornal 

 
8 Pesquisa orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Fernandes, Click Grupo de Pesquisa em 

Comunicação e Cultura Ciber - UFPR 
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Nacional encontrou trabalhos tratando a questão do racismo ou a participação dos negros no staff 

do telejornal (HAMERMÜLLER , 2019). Há também pesquisas sobre o negro na publicidade 

(WINCH & ESCOBAR, 2012) , o negro nas prisões (OLIVEIRA FILHO, 2016) e abordagens 

sobre a imprensa negra no Brasil Brasil (CLAVELIN DA ROSA, 2014). Porém não foi 

encontrado nenhum estudo que trate da participação dos negros proporcionalmente à população 

como personagens no universo das reportagens diárias do telejornal. Ainda assim, é possível 

observar pontos de contato entre esta pesquisa e o que foi escrito por outros estudiosos. Texto 

publicado no site Gênero e Número (VITORIA REGIA, 2020) traz pesquisadoras negras que 

atuam na Fiocruz, em trabalhos voltados ao combate à Covid-19. São doutoras e algumas têm 

pós-doutorado no exterior. Apesar da formação estas mulheres não estão livres da invisibilidade 

e relatam que porque nasceram na favela, até pouco tempo, não se sentiam  pesquisadoras por 

serem diferentes das mulheres brancas da turma. Essa questão de identidade, ou a falta dela nos 

adultos começa na vida dos negros quando eles ainda são crianças. Elas não veem nos telejornais 

da TV os negros apresentados como profissionais de sucesso. As crianças não têm essa referência, 

e por isso não acreditam que podem ter um futuro brilhante porque apenas, ou primordialmnte, as 

pessoas brancas falam na televisão. Mesmo sem ter essa obrigação formal, um telejornal, e no 

caso, o Jornal Nacional tem, de certa forma, responsabilidade sobre as gerações futuras. O próprio 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ 2007), trata a questão: “O exercício da 

profissão de jornalista é uma atividade de natureza social e de finalidade pública”. Um projeto 

pessoal do pesquisador, criado em 2016 também traz falas sobre as consequências da 

invisibilidade. O Brasil de Cor é um canal no Youtube que entrevista negros brasileiros das mais 

variadas áreas. São quase setenta entrevistas tendo o negro como protagonista, contando suas 

histórias de sucesso, o que dificilmente acontece na TV brasileira e também no JN. Estes 

personagens, levantados por um único jornalista, mostram como existe a oferta de profissionais 

negros no país. Só é preciso empenho para buscá-los. A discussão na sociedade sobre a 

necessidade de aumentar a participação dos negros na televisão, é de grande importância. É de se 

propor que este assunto deva fazer parte da formação universitária dos jornalistas. Aliás, poderia 

fazer parte da formação universitária brasileira, uma vez que a cor da pele ainda é questão 

delicada, muitas vezes por desconhecimento e pela falta de traquejo ao tratar o tema. Já houve 

experiências parecidas, como as relatadas por SILVA JÚNIOR & DAMASCENO (2018) na 

Universidade Federal de Pernambuco. A conclusão desta dissertação pretende sugerir que é 

preciso mudar. Serão apontados alguns mecanismos que podem auxiliar em mudanças efetivas, 

como a adoção de uma agenda de fontes negras, contratação de mais jornalistas negros na redação, 

levantamento de pautas que abordem problemas e conquistas dos negros e maior participação das 

cidades com grande população negra e parda, casos de Belo Horizonte (45%), Recife (60%) e 

Salvador (82%). Um telejornal como o JN só vai mudar se produtores repórteres e editores 

entenderem a necessidade da mudança. Com a aprovação da pesquisa pelo Conselho de Ética 

haverá entrevistas semi-estruturadas com os produtores para buscar compreender a ausência de 

pessoas negras no Jornal. São eles que precisam perceber que a representatividade negra é 

fundamental num país como o Brasil e alterar a cor no horário nobre da TV brasileira. 

Palavras-chave: comunicação, jornalismo, jornal nacional, racismo estrutural, negros 
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Redação em plataformas freelancers: (re)configurações identitárias na atividade 

publicitária 

Letícia Guimarães9 

 

As relações de trabalho são permeadas pela comunicação, pois por elas gerimos o nosso tempo e 

produzimos sentidos a respeito de quem somos e como nos posicionamos na sociedade. Tal 

perspectiva nos auxilia a pesquisar os conflitos éticos que interferem nas configurações 

identitárias de profissionais de redação que atuam em plataformas freelancers. Em um cenário de 

plataformização do trabalho (GROHMANN, 2020), isto é, da crescente dependência das 

plataformas para se manter em atividades laborais, compreendemos também a tecnologia como 

um fator que modifica o cotidiano profissional, tanto como instrumento para efetivar o ofício 

quanto como uma nova forma de prospectar clientes. Pretendemos investigar as relações de 

trabalho de tais profissionais, discutindo a atividade laboral publicitária em contexto de 

flexibilização dos direitos de trabalhadores, decorrente da reforma trabalhista (BRASIL, 2017), 

aprovada em 2017, e das consequências econômicas derivadas da crise financeira de 2008, ao 

redor do mundo. Nosso objeto de pesquisa, portanto, é o profissional de redação freelancer e não 

a plataforma que utiliza para buscar projetos. Ou seja, o sujeito, não a instituição, inclusive, pelo 

fato de atuar de maneira autônoma e não possuir vínculos empregatícios ao exercer a atividade. 

Entretanto, citamos algumas plataformas e os seus funcionamentos, a fim de esclarecer os seus 

mecanismos. Em ambientes como a Rock Content e a Marfin, especializados em marketing de 

conteúdo, o freelancer realiza um cadastro para poder se candidatar a oportunidades padronizadas 

em termos de intermediação e remuneração, sem necessariamente ter contato com o cliente ou 

anunciante. Por outro lado, nas plataformas como 99Freelas e Workana, após o registro inicial, o 

trabalhador tem contato com anúncios, publicados pelos próprios clientes, podendo realizar 

propostas com diferentes remunerações e negociar as suas entregas. A escolha por redação 

publicitária, em contrapartida a um grupo maior de profissionais, ocorre devido à oferta de 

projetos na área de redação, como podemos verificar em pesquisas de mercado. O levantamento 

Fast 50 (REDAÇÃO, 2021), da plataforma Freelancer, demonstra que, no primeiro semestre de 

2021, a categoria “redator de blog” teve aumento de quase 25% em novas oportunidades no site. 

O contexto de ampliação de formatos possíveis em publicidade, devido à crescente utilização da 

internet para veiculação de anúncios, também gera fragmentações na identidade desses 

profissionais, como se observa na utilização de diferentes termos para abrigar profissionais com 

características semelhantes, como o redator de conteúdo, o copywriter, o analista de conteúdo, 

entre outros. Sendo assim, partimos do seguinte problema de pesquisa: como os redatores 

freelancers em publicidade (re)estabelecem identidades profissionais a partir de conflitos éticos 

nos seus trabalhos em plataformas? É a partir dessa questão principal que surge o objetivo geral 

de compreender os efeitos de sentido produzidos por profissionais freelancers de redação em 

publicidade, a respeito dos conflitos éticos que afetam os seus processos criativos em plataformas. 

Foram elencados três objetivos específicos que contribuem igualmente para o objetivo geral da 

pesquisa, sendo eles, (1) identificar problemas éticos específicos do ofício de redação publicitária 

em plataformas freelancers; (2) investigar como os discursos produzidos pelas plataformas 

freelancers e clientes interpelam os profissionais, em meio aos seus processos de consumo e 

produção criativa nos espaços de trabalho; (3) examinar as identidades profissionais assumidas 

 
9 Orientado pelo Prof. Dr. Fábio Hansen, pertencente ao Observatório de Publicidade e Ética no Consumo 

(OPETIC). 
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entre os profissionais freelancers de redação, em momento de reconfiguração das atividades 

publicitárias e de comunicação. Como suporte teórico para investigação, além do conceito de 

plataformização, recorremos a estudos a respeito da Comunicação e Trabalho (FÍGARO, 2009), 

Consumo (PEREZ, 2020), Identidade (WOODWARD, 2014), Ética (VÁZQUEZ, 2018) e Ética 

publicitária (DRUMWRIGHT, 2017). Igualmente, partimos de alguns estudos a respeito de 

profissionais freelancers, que dão pistas acerca de possíveis conflitos éticos vivenciados por 

profissionais de redação publicitária em plataformas. O artigo de Demirel et al. (2020) apresenta 

resultados que apontam para rituais empregados pelos profissionais, como a dificuldade em 

conseguir projetos por plataformas, mesmo após a realização de diversas propostas, além da 

precarização das remunerações. A investigação de Soriano e Cabañes (2019) demonstra os 

imaginários (de distinção, transcendência e flexibilidade) evocados pelos freelancers, os quais 

reforçam noções de subalternidade que transformam as suas rotinas, inclusive, na potencialização 

de fatores como o isolamento social. Vallas e Schor (2019) examinam as perspectivas das 

pesquisas a respeito do trabalho em plataformas e a forma como tensionam contradições, entre 

representarem o fomento ao empreendedorismo e, ao mesmo tempo, não propiciarem uma 

liberdade representativa às transações econômicas de profissionais. No desenvolvimento do 

protocolo metodológico para a pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa, com o 

propósito de compreendermos as questões éticas que afetam quem trabalha em redação 

publicitária, além dos efeitos de sentido produzidos pelos participantes, os quais estão inseridos 

em um contexto em que suas ocupações laborais e suas vidas são transpassados pelas plataformas, 

pelos clientes, pelas técnicas, por seus processos criativos e, por consequência, por suas 

(in)consciências de si e de suas cidadanias. Dessa forma, trata-se de uma investigação de 

inspiração netnográfica (KOZINETS, 2014), com uma combinação de técnicas para a coleta de 

dados. Iniciamos o procedimento de planejamento e entrada a partir da pesquisa exploratória 

(BONIN, 2006) em plataformas freelancers voltadas a serviços de marketing, com o fim de 

compreender os seus mecanismos de distribuição de projetos. Em seguida, prosseguiremos à 

coleta de dados, por meio da aplicação de questionário (NOVELLI, 2017), como instrumento para 

receber percepções gerais sobre o mundo do trabalho freelancer em redação. Em seguida, 

realizaremos entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2003), com profissionais 

freelancers, a fim de compreender com mais profundidade os conflitos éticos e identidades que 

emergem em seus ofícios. As materialidades coletadas serão analisadas por intermédio da 

abordagem da Análise de Discurso francesa (ORLANDI, 2001). Devido à necessidade, segundo 

Bonin (2006), da pesquisa em comunicação de construir problemáticas atentas à dinâmica dos 

fenômenos investigados, propomos a aproximação com nosso objeto de pesquisa, por meio da 

inserção no seu ambiente de trabalho, as plataformas freelancers. Com tal propósito, efetiva-se a 

pesquisa exploratória, a partir de uma abordagem qualitativa, que auxilia na obtenção de dados 

para a fundamentação do questionário e entrevista narrativa. Desse modo, adentramos os 

processos laborais que ocorrem nas plataformas freelancers voltadas à publicidade. No caso da 

Marfin, após o cadastro na plataforma, foram realizados projetos na área de redação, de forma a 

compreender o funcionamento dos mecanismos de trabalho nos quais os profissionais se inserem. 

Constatamos o distanciamento entre profissional e anunciante, em um processo intermediado por 

profissionais revisores e gestores da startup. Evidenciamos o uso de guias de estilo, entre outros 

materiais, para garantir a padronização do produto final e garantir celeridade ao processo 

produtivo, como fatores que representam qualidade nas entregas de redação. Por outro lado, na 

Rock Content, até o momento da escrita do resumo, participamos do processo seletivo para a 

inserção no banco de talentos da plataforma, o qual possui diversas etapas (como realização de 

curso e teste de produção textual) para a possibilidade de competir por trabalhos. Identificamos o 

fator de uma alta especialização, não apenas no sentido de dominar técnicas textuais, mas de 

desenvolver expertise em executar os padrões de estilo da plataforma. Ao longo da experiência 

de participar das plataformas, notamos correspondências entre a atividade laboral com outras 

pesquisas que tensionam a ética na plataformização do trabalho. Reiteramos a liberdade e 

flexibilidade negociada nas possibilidades de criação dos profissionais de redação publicitária, 
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além da possível precarização das remunerações em ambientes especializados. Também 

visualizamos contradições entre a flexibilidade de empreender e a regulação do processo 

produtivo, assim como a intensificação do isolamento na produção criativa que, por sua vez, 

possui o caráter da incorporação de diversas vozes (como a do profissional de redação, do 

anunciante e dos consumidores). Por meio de tais discussões, podemos refletir sobre os aspectos 

que podem gerar outros significados a respeito do que é trabalhar com publicidade e comunicação 

em um mundo digital, cambiando sentidos acerca das atuações possíveis na área. Com a pesquisa, 

intencionamos contribuir com a reflexão sobre o trabalho como uma prática relevante para a 

formação cidadã, permitindo que os profissionais do mercado e os próprios participantes da 

investigação possam compreender os problemas éticos vividos na redação freelancer em 

publicidade. Ao priorizar a escuta, a investigação valoriza a pesquisa empírica, construindo 

experiências que incitam atitudes responsáveis no dia a dia laboral. Outrossim, proporciona que 

os potenciais leitores, tanto na academia quanto no mercado, usufruam de conexão com o mundo 

real e com a atividade publicitária, para compreender as mudanças ocasionadas pela interferência 

da tecnologia e gerar transformações no cotidiano. 

Palavras-chave:   Publicidade; Ética; Identidade; Redação Publicitária; Plataformas Freelancers. 
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A CURITIBA NÃO IMAGINADA:  PERCEPÇÃO DE COMUNIDADES PERIFÉRICAS 

SOBRE OS IMAGINÁRIOS VISUAIS DA CIDADE 

Magno van Erven10 

 

Este projeto de pesquisa, por meio de um estudo antropológico, busca identificar a percepção de 

representação e pertencimento do cidadão curitibano no estereótipo da Curitiba midiatizada. 

Compreender a percepção do curitibano sobre a cidade em que vive e de qual maneira realmente 

conhece a cidade a qual pertence, além de identificar qual a imagem o representa dentro da 

Curitiba em que vive. Com o objetivo de investigar de que forma o morador que visitou todos os 

parques da cidade e que frequenta os pontos turísticos do Cajuru à Riviera, da Cachoeira à 

Caximba, compreende a imagem projetada da cidade de Curitiba no imaginário urbano e percebe, 

a disparidade existente entre esta projeção e a sua percepção. A partir deste ponto central de 

discussão e análise social, da relação de pertencimento entre o cidadão curitibano e o ecossistema 

da metrópole, esta pesquisa busca compreender de que forma o morador sente-se representado 

pela cidade de Curitiba e também qual o recorte da cidade percebe como representação da sua 

cidadania. Desta forma, tomando propriedade da implementação do projeto Ciudades Imaginadas 

na cidade de Curitiba, nós buscamos, apoiado no uso de imagens a descentralidade midiática da 

imagem da cidade, investigar e representar a presente percepção do imaginário urbano na capital 

paranaense, pelo ponto de vista das comunidades periféricas. O mapeamento do imaginário 

urbano em cidades de origem latino-americanas realizado em outras cidades, inclusive em cidades 

brasileiras,  junto a participação do autor e orientadora desta pesquisa no grupo Curitiba 

Imaginada, que é parte integrante dos estudos do projeto Ciudades Imaginadas, do professor 

colombiano Armando Silva (2006), são elementos e fontes de informações consistentes para a 

ordenação e composição destes estudos. A compreensão dos imaginários urbanos é uma das 

formas de aprofundar o conhecimento sobre uma determinada comunidade e trazer consigo o 

detalhamento comportamental em determinado período temporal. Dissociar o senso comum e 

trazer a investigação ao nível de profundidade das práticas de pesquisa acadêmica, tem como 

objetivo identificar a percepção no processo evolutivo de uma geração em determinado espaço de 

tempo, distanciando esta percepção da subjetividade. Pretendemos, a partir dos resultados da 

pesquisa para o projeto Cidades Imaginadas, identificar de que forma Curitiba é representada e 

de que forma os moradores da cidade entendem o ambiente urbano e também, como percebem-

se como cidadãos e sentem-se representados e parte integrante da cidade, independente de região 

ou localização geográfica, dentro dos limites da cidade. A investigação, busca compreender a 

disparidade e as aproximações entre a cidade mediatizada e a vivida pelos cidadãos, assim como 

relacionar os resultados da pesquisa, à percepção dos moradores. O presente projeto, apoia-se em 

quatro etapas distintas de sua construção: a) pesquisa de campo com moradores da cidade de 

Curitiba (realizado pelo grupo de pesquisa Cidades Imaginadas); b) pesquisa secundária com 

levantamento de dados em fontes disponíveis e foco na representação midiática da cidade; c) 

Pesquisa em grupo de foco a partir de resultados obtidos nas duas primeiras etapas; e d) oficina 

de fotografia com uso de dispositivos móveis em regiões e comunidades periféricas, assim como 

relatório com informações e produções relacionadas a oficina. Desta forma, pretendemos 

investigar a percepção periférica na perspectiva do imaginários urbanos da Curitiba não 

 
10 Mestrando do PPGCom-UFPR, integrante do grupo de pesquisa Curitiba Imaginada (FLACSO) e 

NEFICS (UFPR). Orientadora: prof. ª Dr ª Valquiria Michela John 
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imaginada, sob o olhar descentralizado do cidadão morador periférico da cidade. Os objetos de 

análise e fontes de informação, serão imagens vinculadas às principais mídias, comerciais, cinema 

e fotografia, que tenham como objetivo apresentar, referenciar ou representar a cidade de alguma 

forma, para que ela seja facilmente percebida, reconhecida e associada. A coleta de dados e a 

identificação segue a metodologia de Bauer & Gaskell (nas seções e livros da metodologia de 

Diana Rose, Gemma Penn e Peter Loizos) para análise da imagem de fontes de informações 

disponíveis. Com o levantamento de informações, será gerada uma identificação média 

referencial da cidade, com as principais referências de imagens e localidades utilizadas nos 

materiais analisados, com o objetivo de contextualizar a mensagem. A realização de uma análise 

referencial, com as principais localidades identificadas, relacionadas a possível reconstrução da 

imagem da cidade, sob o aspecto da percepção e ressignificação da produção por um olhar 

subjetivo de comunidades periféricas, seguem como proposição autoral de um registro-

documento fotoetnográfico. Este registro tem como objetivo, ser objeto de estudo da cidade de 

Curitiba e seus cidadãos, considerando a percepção do curitibano periférico. Entendemos como 

curitibano o morador da cidade, não necessariamente nascido na cidade, mas morador e 

autointitulado por sua própria percepção e identificação. Para esta produção, será realizada uma 

oficina de fotografia, ministrada pelo autor deste projeto e supervisionada pela respectiva 

orientadora, tendo sua produção de imagem realizada integralmente pelos participantes da 

atividade. Este projeto de investigação, tem como objetivo, contribuir com a cidade em seu 

sentido histórico e material, apresentando suas qualidades e diversidade social e cultural por um 

viés antropológico. Identificar, acima de tudo, para que se torne um registro temporal de seus 

elementos físicos. Para os cidadãos, é a diversidade de suas realidades presentes em um mesmo 

centro urbano, recriado por indivíduos cidadãos, pertencentes a uma sociedade da qual eles 

usufruem de sua estrutura, hábitos e significados.  

 

Palavras-chave: Comunicação, Imaginários Urbanos, Cidades Imaginadas, Curitiba, Imagem. 
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Convergências e divergências entre os discursos da extrema-direita brasileira:  

estudo comparativo entre perfis conservadores no Twitter 

 

Maíra Orso11 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar como o ativismo de extrema-direita nas redes 

sociais digitais se aproximam ou se distanciam a partir de suas estratégias. Dentro dos 

aspectos da comunicação quanto ao fortalecimento da direita no Brasil, um ponto 

inevitável a ser destacado é o do uso intenso das mídias e das redes sociais, especialmente 

pela velocidade em que ideias circulam e ganham visibilidade pública. Ainda que esses 

grupos não sejam uma novidade, como alerta Rocha (2021) e Miguel (2018), a internet 

possibilitou uma nova dinâmica no processo comunicacional da chamada nova direita, 

permitindo que usuários com interesses em comum se reorganizassem a fim de reivindicar 

a execução de suas pautas. A relação entre internet e a ascensão da extrema-direita já vem 

sendo discutida pela literatura nacional e internacional, dada a instrumentalização das 

mídias digitais para veicular alguns tipos de narrativas recorrentes. Entre elas, pode-se 

citar as anti-democráticas, anti-institucionais, o fomento de campanhas de desinformação,  

menções de ódio à determinados grupos sociais e obsessão à teorias da conspiração 

(PENTEADO, LERNER, 2018; SOLANO, 2018; OLIVEIRA, et al, 2021; PEREIRA, 

COUTINHO, 2019; AMARAL, 2020; BEN-DAVID, MATAMOROZ-FERNANDÉZ, 

2016; DARMSTADT, SAAL, PRINZ, 2018; FERREIRA, 2019, SPONHOLZ, 2020, 

MORAIS, 2019, MESSENBERG, 2017, FREELON, et al, 2020). Pesquisas indicam que 

essas páginas, ainda que se identifiquem como de direita, são formadas por comunidades 

distintas, não sendo possível visualizá-los como algo unificado (ROCHA, 2021; 

MIGUEL, 2020; OLIVEIRA et al, 2021; SOLANO, 2018; SALLES, 2017). 

Conservadores, liberais, neoliberais, libertários, religiosos fundamentalistas, militares e 

forças de segurança pública são alguns dos grupos que integram essa alt-right. Ainda que 

plural, há pontos de convergência entre esses grupos, como o anti-petismo, 

 
11 Discente da linha de Pesquisa em Comunicação e Política, vinculada ao Grupo de Pesquisa em 

Comunicação Política e Opinião Pública - CPOP. 
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anticomunismo e a concepção de uma hegemonia esquerdista existente no país (ROCHA, 

2021; MIGUEL, 2020; OLIVEIRA et al, 2021; SOLANO, 2018; SALLES, 2017). 

Portanto, parte-se da premissa de que esses grupos são heterogêneos, não compreendendo 

uma identidade definida, contudo, juntaram-se a fim de inclinações em comum, 

oferecendo mais espaço para a política institucional e fortalecendo a extrema-direita 

partidária já existente (CASTELLI; PIRRO, 2018). É importante reforçar que, ainda que 

grupos de esquerda também possam ter estratégias e narrativas discursivas semelhantes, 

não se pretende, nesta pesquisa, elaborar um contraste entre esquerda versus direita, mas 

sim, elencar as características da direita brasileira no ambiente online. À vista disso e da 

heterogeneidade desses grupos, esta pesquisa pretende identificar como perfis de 

extrema-direita, que fazem ativismo a partir das redes sociais digitais se aproximam ou 

se distanciam a partir de suas estratégias de comunicação. Para isso, o estudo analisa 

como a comunicação política de direita se estabelece a partir de três perfis no twitter. 

Entre julho de 2021 e julho de 2022 foram coletados um montante de tweets12, das páginas 

Direita Brasil, Verde e Amarela e Brazil Fight. Esses perfis13 foram selecionados a partir 

do critério de visibilidade, pois congregam alto número de seguidores ativos, em 

comparação a outros perfis do mesmo espectro político. Ainda, são páginas que, embora 

se auto-identifiquem como de direita, podem ser reconhecidas como extrema-direita, uma 

vez que seus discursos acionam pautas que vão de encontro com a literatura que 

caracteriza a extrema-direita. Podem ser consideradas, portanto, representativas do modus 

operandi da extrema-direita online, pois reverbera narrativas da elite política dessa 

ideologia, operando de forma contínua a diária no twitter. Ainda que não seja regra o uso 

do twitter em eleições brasileiras, evidencia-se que a permanência ativa de usuários no 

twitter afeta a estrutura e participação na rede, que tem sido utilizada por candidatos 

durante campanhas políticas, parlamentares a até presidentes de forma bastante 

significativa no Brasil (BENTIVEGNA, 2016; ROSSETTO, CARREIRO, ALMADA, 

2013; PARMELEE, BICHARD, 2012; REBELO et al, 2020), pois esta rede cria uma 

aproximação entre os líderes políticos e seus potenciais eleitores, o que permite uma 

 
12 Como a coleta dos tweets ainda está em andamento, não é possível, até o atual momento de pesquisa, 

dizer quantos conteúdos ao total foram coletados. 

13 Disponíveis em: <https://twitter.com/DireitaBrasil> ; <https://twitter.com/verdeeamarela38>; 

<https://twitter.com/BrazilFight>. 

https://twitter.com/DireitaBrasil
https://twitter.com/verdeeamarela38
https://twitter.com/BrazilFight
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comunicação mais rápida e direcionada aos cidadãos (REBELO et al, 2020). Desta 

maneira, para coletar os dados referentes aos perfis mencionados, esta pesquisa utiliza 

como abordagem metodológica a análise de conteúdo (AC), a partir das discussões de 

Bauer (2002), Krippendorff (2004) e Sampaio e Lycarião (2021). Parte-se do pressuposto 

de que, para esta investigação, a técnica permite descrever e interpretar comportamentos 

de forma comparativa e, inclusive, longitudinalmente quanto aos pontos que interessam 

a essa dissertação. Os conteúdos analisados fazem parte de um banco de dados produzidos 

pela autora, seguindo as etapas de definição de corpus, produção de um livro de códigos 

e raspagem dos dados. A delimitação do corpus advém da coleta dos tweets das páginas 

(@DireitaBrasil) com 78,3 mil seguidores, Familia Direita Brasil (@BrazilFight) com 

175,7 mil seguidores e Direita Verde e Amarela (@verdeeamarela38) com 416,2 mil 

seguidores) durante o período de 1 ano. Com esta proposição, buscou-se atingir o seguinte 

objetivo geral: produzir um estudo comparativo entre as páginas @BrazilFight; 

@VerdeAmarela e @DireitaBrasil no twitter, para identificar proximidades e/ou 

divergências no modo em que elas atuam no ambiente online. Como objetivos específicos 

elencou-se: 1) identificar características que são típicas dessas organizações no cenário 

brasileiro; uma vez que parte da literatura já identifica que algumas pautas podem ser 

mais ou menos predominantes dependendo das regiões geográficas estudadas 2) verificar 

se há ataque e descrédito no jornalismo, ao mesmo tempo em que há a apropriação do 

formato jornalístico em seus conteúdos; 3) investigar como os ataques institucionais se 

materializam nos conteúdos publicados e 4) elaborar clusters temáticos do que permanece 

em todas as páginas e também o que se diferencia. 

 

Palavras-chave: Comunicação política; ativismo; extrema-direita; análise de conteúdo. 
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“Conhecereis a verdade e a verdade vos elegerá”:  uma análise das pregações feitas 

por lideranças pentecostais na campanha eleitoral de Curitiba em 2020 

 

Mateus Leonardi Redivo14 

 

O slogan de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, “conhecereis a verdade e 

a verdade vos libertará” (BÍBLIA, 2001), serviu para aproximar o agora presidente 

brasileiro do eleitor evangélico, que segundo Alves (2018) foi determinante para a vitória 

do candidato naquele pleito. Estratégia executada para aproveitar a homogeneidade social 

e eleitoral deste grupo (LAZARSFELD et al., 1948; FERREIRA e FUKS, 2021), cujos 

integrantes são orientados politicamente por seus líderes religiosos. O ingresso de 

evangélicos pentecostais na política partidária não é recente. Isto já foi explicitado por 

diversos pesquisadores a partir da redemocratização do Brasil (BOVKALOVSKI e 

MAGALHÃES, 2002; CAMURÇA, 2013 e 2019; NETO, 2019; PRANDI et al., 2019) 

e, em especial, durante a Assembleia Constituinte de 1987/88 (SAQUETTO, 2007; 

MARIANO, 2011). De acordo com Macedo e Oliveira (2008), este movimento faz parte 

de um projeto de poder que garante o sucesso eleitoral e mercadológico dessa 

denominação religiosa no país. O expressivo número de candidatos pentecostais eleitos 

para o Congresso Nacional e o protagonismo desse grupo, denominado Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE), nas votações da Câmara dos Deputados apontam para a 

necessidade de se estudar a campanha eleitoral destas lideranças, que se beneficiam do 

engajamento de fiéis em cultos para otimizar suas campanhas ou a de candidatos(as) 

vinculados(as) às suas igrejas. Em princípio, discursos proferidos em reuniões religiosas 

são protegidos pela garantia de liberdade de culto15, mas ela não se aplica aos encontros 

transformados em atos indiretos ou ostensivos de propaganda eleitoral (SILVA apud 

NETO, 2019). Por isso, esta dissertação tem como objetivo geral analisar as pregações 

realizadas nestes encontros durante a campanha eleitoral de Curitiba em 2020 para 

detectar a presença, ou ausência, de propaganda eleitoral, bem como apontar as principais 

estratégias utilizadas por essas lideranças para angariar o voto pentecostal. A escolha de 

se estudar a campanha eleitoral de vereadores(as), ao invés da de deputados(as), se deu 

pelo fato de o pesquisador ter ingressado no Programa de Pós-Graduação em 2021, 

quando não houveram eleições. Sendo assim, optou-se por pesquisar o pleito de 2020, já 

que o de 2022 se realizará no período final do Mestrado. Neste sentido, cinco igrejas 

pentecostais curitibanas (Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, O Brasil Para 

Cristo, Sara Nossa Terra e Visão Missionária) e seus candidatos – Pastor Damasceno 

Junior (MDB), Pastor Ailton Araújo (PSL), Ezequias Barros (PMN), Thiago Ferro (PSC) 

e Pastor Marciano Alves (Republicanos), respectivamente –, foram selecionados como 

campo para coleta da amostragem do estudo por se destacarem em votos conquistados e 

recursos empregados em suas campanhas para o cargo de vereador(a) da capital 

paranaense. O recorte temporal feito para o estudo seguiu a cronologia da campanha 

eleitoral, que começou em 9 de outubro e terminou em 12 de novembro, quando o pleito 

 
14 Mestrando em Comunicação Política do PPGCOM/UFPR. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carla Rizzotto, 

Grupo de Pesquisa COMPA. 
15 Art. 5, inc. VI da Constituição Federal de 1988: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 

de culto e a suas liturgias”. 
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do primeiro turno de 2020 foi decidido. Devido a pandemia de Covid-19 e a inexistência 

de uma vacina que combatesse o vírus naquele momento, optou-se por assistir aos cultos 

nos canais de Youtube das igrejas ao invés de acompanha-los presencialmente. Foi assim 

que transmissões de 40 cultos das igrejas selecionadas foram capturadas por apresentaram 

algum tipo de discurso político ou eleitoral, formando o corpus da pesquisa, que será 

descritiva e usará a Semiolinguística de Patrick Charaudeau (2005), e suas estratégias 

discursivas, para analisar os dados coletados. O quadro teórico da dissertação é composto 

pela Semiologia de Saussure (1916), o Dialogismo de Bahktin – apresentado por Holquist 

(1990) – e as Análises do Discurso Francesa – preconizada por Pêcheux (1975) – e Crítica 

de Van Dijk, sustentada por Rizzotto (2013). A fundamentação sobre o evangelismo 

pentecostal brasileiro, por sua vez, se apoiou no trabalho de diversos autores, entre os 

quais se destacam Mariano (2004, 2009 e 2011), Saquetto (2007), Prandi et al. (2019), 

Ferreira e Fucks (2021). Apesar de estar em curso, o trabalho já detectou a presença de 

discursos políticos em cultos pentecostais durante a campanha municipal de 2020, indo 

de encontro com a legislação eleitoral brasileira. Neste sentido, o estudo pretende 

contribuir para o debate sobre o ingresso dessas lideranças na política partidária, ainda 

mais neste período de transição religiosa que vive o Brasil, onde o evangelismo será a 

maior denominação religiosa até 2032 (ALVES, 2018). Após este período, os evangélicos 

superarão os católicos pela primeira vez desde que o Censo começou a ser realizado, 

tornando-se, assim, a principal força eleitoral religiosa do país. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Comunicação Política, Discurso Eleitoral, Igreja 

Pentecostal e Líder Religioso. 
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As redes sociais e um novo jeito de fazer TV: A influência do telespectador no que será 

pauta amanhã 

Tatiana de Souza Sabatke16 

 

A televisão surgiu no Brasil como um veículo elitista (PATERNOSTRO, 1999). A disputa por 

audiência fez com que as emissoras popularizassem os programas em busca da fidelização do 

telespectador. Porém, isso só ocorreu após o aumento na quantidade de aparelhos de TV pelo país, 

a adesão ao modelo comercial e ao sistema de emissoras afiliadas (COUTINHO; EMERIM, 

2019). A internet tem um papel primordial na relação que se constrói todos os dias entre 

jornalistas, produtores de conteúdo e público. Com ela houve também a aceleração na 

comunicação e mais aproximação entre programas e telespectadores. As tradicionais cartas e 

ligações foram complementadas, primeiro pelo envio de e-mail, depois com a participação em 

canais exclusivos no próprio site das emissoras. Mais recentemente, pelas publicações e 

comentários em redes sociais e mensagens pelo WhatsApp, plataforma por onde ocorre a 

interatividade que será analisada durante esta pesquisa. O aplicativo de mensagem instantânea 

que chegou ao Brasil em 2012 está entre os mais utilizados no país, aproximou as pessoas, 

auxiliou na formação de comunidades digitais e estreitou a relação entre consumidores e 

empresas. Na televisão não foi diferente. Um fenômeno que trouxe mudança expressiva na 

relação, principalmente, quando falamos de telejornalismo regional (TELLAROLI, LIMA, 2020; 

MIRANDA, 2018; CATTO, 2020). O objeto desta pesquisa é a relação construída entre os 

telespectadores do Balanço Geral Joinville/SC, a partir da interatividade proporcionada por meio 

do WhatsApp. O telejornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre 11h50 e 13h15 na emissora 

NDTV Record TV Joinville. A utilização do WhatsApp pela emissora, em 2013, tornou a NDTV 

pioneira no uso deste recurso entre emissoras de televisão no Sul do Brasil. Além disso, atendeu 

interesses de duas empresas: primeiro, a NDTV tinha como objetivo ampliar a interatividade com 

o público, segundo, a necessidade de uma empresa joinvilense de tecnologia testar o sistema que 

havia desenvolvido, pelo qual era possível receber mensagens através do WhatsApp, editá-las e 

exibi-las com um layout adaptado especificamente para a linguagem televisiva. As questões que 

se colocam no cenário da pesquisa são: como pode ser classificada a relação de interatividade 

entre telespectador e emissora? Quais pontos contribuem ou não para o fortalecimento das 

relações de pertencimento e relevância? E o que motiva a participação do telespectador no 

Balanço Geral Joinville? Para a classificação, será necessário desenvolver um procedimento 

metodológico a partir de pesquisas emergentes sobre comportamento do público no uso do 

aplicativo, visto que não foram identificadas metodologias preexistente de análise de WhatsApp. 

O objetivo geral é entender o que leva o telespectador a opinar sobre diversos temas apresentados 

durante o Balanço Geral Joinville e investigar se isso faz com que o telespectador se reconheça 

mais importante e próximo do veículo de comunicação, desenvolvendo um sentimento de 

pertencimento e estreitando laços em um ambiente de comunicação local. Temos ainda, três 

objetivos específicos: 1) Identificar, cadastrar e interpretar os estímulos que fazem com que o 

telespectador comente e participe do telejornal. 2) Apontar os motivos pelos quais o telespectador 

quer ter a sua opinião exibida. 3) Identificar de que forma a relação desenvolvida a partir das 

 
16 Orientador: Professor Dr. José Carlos Fernandes – PPGCOM-UFPR 

 Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura Ciber - Click 



 

52

 
 

 

mensagens enviadas estimula o sentimento de pertencimento. Entre os autores que embasam a 

pesquisa, temos Martín-Barbero (1997) e Canclini (2013) que trazem apontamentos sobre 

recepção e consumo midiático; Coutinho e Emerim (2019), que auxiliam na construção do 

referencial teórico sobre telejornalismo regional e local, além de Jenkins (2014), Salaverría, 

Garcia Avilés e Masip (2010), que realizam estudos em interatividade. Em uma primeira etapa, 

25 telespectadores serão convidados a responder um formulário com perguntas que contribuirão 

para um panorama do público a ser pesquisado. Estes telespectadores serão selecionados a partir 

do contato com a emissora que é quem tem os contatos em seu banco de dados e controle sobre a 

frequência da participação do público. Vale destacar que a emissora está de acordo com a 

pesquisa, tendo assinado o Termo de Consentimento. Questionaremos no formulário a faixa 

etária, gênero, há quanto tempo e com que frequência participam, por meio do WhatsApp, do 

Balanço Geral, de que forma acreditam contribuir para a sociedade quando enviam uma 

mensagem para a televisão, se participam de associações comunitárias, organizações sociais, 

religiosas ou políticas, identificam-se como uma liderança no bairro ou comunidade em que 

vivem, e se está disposto a participar de maneira mais efetiva deste estudo. As respostas auxiliarão 

em uma das etapas metodológicas que é a Hermenêutica de Profundidade, referencial teórico-

metodológico desenvolvido por Thompson (1998) para analisar o contexto sócio-histórico e o 

espaço-temporal que cerca o objeto. Com base nas respostas do formulário e do contato com a 

emissora de TV serão identificados cinco telespectadores que participam com mais frequência do 

telejornal por meio do WhatsApp. Com cada um deles, realizaremos uma entrevista em 

profundidade para entender quem é o sujeito que participa do telejornal, em quais segmentos da 

sociedade ele também se coloca como participante, sobre quais temas se sente mais à vontade 

para opinar, como se estabeleceu a relação e os laços com o telejornal e qual a análise faz da 

própria participação, se acredita contribuir com a sociedade ao expor a sua opinião. A partir da 

conclusão das entrevistas, a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977) será utilizada para a 

interpretação qualitativa do material coletado, ainda em 2022. Nas primeiras observações, 

realizadas de maneira empírica, primeiro fazendo parte da equipe de produção do programa e 

desde o ano passado assistindo ao telejornal, é possível constatar que mesmo sendo um canal 

aberto de contato entre público e emissora de TV, é necessário estimular que o telespectador envie 

mensagens por meio de convites diários e contínuos ao longo do programa. Além disso, ao 

encaminhar a mensagem, o telespectador aguarda pelo momento em que ela vai ser lida ao vivo 

para que a opinião seja vista pelo público. 

Palavras-chave: comunicação, telejornalismo regional, WhatsApp, interatividade, recepção. 
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