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Tem experiência nas áreas de Teorias da Comunicação, Teorias do Jornalismo, Pesquisa em Comunicação
e em Jornalismo e Comunicação Política e atuando em quatro eixos de investigação: (a) estudos sobre
campanha permanente; (b) pesquisas sobre campanhas políticas e eleitorais em mídias massivas e digitais;
(c) Ficção Seriada e Construções Identitárias.

Projeto de pesquisa:
De outsiders a candidatos sistêmicos: uma análise do ethos discursivo construído pelos

candidatos Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo de Minas Gerais
em 2022 no HGPE.

A proposta de pesquisa é desenvolver um estudo das estratégias midiáticas dos candidatos ao governo de
Minas Gerais, em 2022, nos programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), sob a ótica
da Semiolinguística (Charaudeau, 2006, 2012) e do ethos discursivo construído pelos candidatos que
polarizaram a disputa – de um lado, o atual governador e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo),
reeleito com 56,18% dos votos válidos, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSDB), que
renunciou ao mandato, para concorrer ao pleito e teve 35,08% dos votos. Os dois têm em comum o fato de
terem ingressado na política como outsiders – ambos empresários – críticos aos políticos tradicionais, se
vencedores na primeira disputa, mas que, no primeiro mandato, para manter a governabilidade, aliaram-se
a partidos tradicionais. Quanto à Semiolinguística, trata-se de uma teoria da Análise do Discurso (AD), que
vincula o estudo da linguagem e dos discursos ao contexto social. Além de estarem imersos no sistema
político, trouxeram para Minas a polarização nacional, já que no primeiro turno Kalil apoiou e contou com
o apoio do PT e do ex-presidente Lula. Zema, por sua vez, preferiu ficar neutro no primeiro turno, mas
depois de eleito resolveu declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.
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