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RESUMO

Neste artigo analisamos a utilização de threads pelo perfil da Folha de S. Paulo no Twitter para reunir e divulgar reportagens sobre as ações da 
presidência de Jair Bolsonaro. As threads são formadas por uma sequência de tweets encadeados que organizam e otimizam o entendimento de 
quem lê tais publicações. Para fazer esta discussão, observamos as mudanças que ocorrem no Jornalismo no período contemporâneo e de que 
modo é possível notar também modificações nas mídias, conteúdos criados e diálogos ou mesmo práticas de consumo com o público/leitores. É 
justamente a partir daí que fazemos este estudo de caso, que dialoga ainda com a Análise de Conteúdo e Etnografia Virtual. A metodologia teve 
importante papel neste estudo no momento em que analisamos os tweets da Folha de S. Paulo e coletamos as reações dos usuários. Após a 
coleta dos tweets fizemos uma triagem entre as reações positivas e negativas. Entre várias postagens escolhemos algumas que sintetizam as 
discussões abordadas. Utilizando a etnografia virtual e a Análise de Conteúdo interpretamos as interações dos usuários com as postagens do 
perfil do jornal. Com estas ferramentas mercadológicas percebemos que os usuários se valem do uso da linguagem irônica e bem-humorada para 
reagir as ações de cunho político. O trabalho aproveitou o contexto de crescimento da literatura sobre threads nas redes sociais, principalmente 
entre a grande mídia, para observar o uso da ferramenta pelo jornal. Com isso, chegamos à conclusão que a estratégia da Folha conseguiu atrair a 
atenção dos internautas e fazer com que os leitores consigam entender melhor as notícias e seu contexto. Evitando que a informação se torne 
obsoleta. Observamos todos esses aspectos com a ciência de que é necessário a reflexão da forma que divulgamos as notícias e a adequação a 
plataforma e seus respectivos usuários para ter um melhor aproveitamento da informação. A Folha de S. Paulo incita outros jornais a praticarem 
ações semelhantes nas redes sociais e procurarem desenvolver novas práticas para se aproximarem e atraírem o webleitor.
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