
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.996, de 02.05.2006 

Programa de Pós-Graduação Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Colegiado do Curso de Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695            E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

 

Resumo Projeto de Pesquisa 

 

 

Título: Esquerda versus Direita: o cardápio de vozes na política brasileira no jornalismo 

digital 

Coordenador: Marcus Antônio Assis Lima 

Linha de Pesquisa: Linguagem e Práticas Sociais 

Data de Início: 01/8/2016 

Situação do Projeto: ( X) início de funcionamento  (    ) em andamento   

                                     (    ) desativado                       (    ) concluído 

Natureza do Projeto: (X)Pesquisa    (    )Inovação    (     )Extensão     (     )Outra 

Colaboradores do PPGCEL e outros Programas:  

Estudantes envolvidos (Graduação e Pós-Graduação):  

  

Nome: Jade Dias Oliveira 

Categoria: discente da graduação 

 

Nome: Tamyres Lenes dos Santos 

Categoria: discente da graduação 

 

Nome: Talita Dias David  

Categoria: discente da graduação 

 

Nome: Rejane Santos Oliveira  

Categoria: discente da graduação 

 

Nome: Marlon Martins da Silva 

Categoria: discente da graduação 

 

Resumo:  

 

O Brasil vive, na atualidade, uma correlação de forças políticas de todos os espectros. E essa tensão 

tem provocado, na vida real e nas redes sociais, uma convulsão social só percebida em tempos de 

instabilidade política e econômica anteriores, como às vésperas do suicídio do então presidente 

Getúlio Vargas, em 1954, e o golpe militar de 1964. Entretanto, muitos dos posicionamentos 

políticos não estão evidenciados nos discursos que os veiculam. Muitas ideias e tomadas de posição, 

assim, podem circular livremente, mesmo quando essas ideias representam a quebra da democracia 

e representam um perigo para as instituições brasileiras, algumas ainda em processo de 

consolidação, tendo em vista que a atual fase democrática, no Brasil, iniciou-se há pouco mais de 

trinta anos. Nesse contexto, algumas questões podem ser esboçadas: Como o jornalismo digital, de 

direita e de esquerda, constrói suas narrativas? Quais enquadramentos, em cada posicionamento, 

são utilizados na defesa de uma ou de outra ideologia política? Quais categorias e critérios podem 

ser depreendidos desses enquadramentos que definem o que é “esquerda” e “direita”, no espectro 

político-ideológico brasileiro.  

 


