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RESUMO 

 
O objeto de estudo desta pesquisa diz respeito a um conjunto de enunciados 
discursivos presentes na rede social Facebook e que pertencem ao recorte que 
compõe o corpus investigado. Como objetivo geral, visa-se analisar duas 
postagens e um grupo de 40 manifestações discursivas disponibilizadas em 
forma e comentários na rede social Facebook. Pretende-se, a partir desse 
corpus, identificar traços de interincompreensão nas manifestações ideológicas. 
Enquanto isso, os objetivos específicos são: a) identificar, no sujeito internauta, 
determinado posicionamento ideológico pelo qual se raciocina em termos de 
“esquerda”, “direita” e “centro”; b) identificar a unidade tópica que compõe os 
discursos; c) identificar, relacionar e analisar as unidades não tópicas que 
compõem os interdiscursos ali contidos. Constituem-se, portanto, como corpus 
do estudo, duas postagens feitas no Facebook em 1º de outubro de 2018, data 
em que se definiu o pleito eleitoral e quando ocorreram os discursos dos 
candidatos Fernando Haddad e Jair Messias Bolsonaro, respectivamente 
derrotado e vitorioso nas eleições do referido ano, e se incorporam a esta 
pesquisa os 20 primeiros comentários de cada postagem. Como sujeitos 
investigados, há os usuários da rede social Facebook que tenham promovido ou 
participado de discussões ou debates que se encontram no corpus da pesquisa. 
Os critérios de análise foram estabelecidos com base nas concepções de 
Maingueneau (2015), no tocante aos gêneros e tipos de discursos do campo da 
política identificados como unidade tópica para a formulação da análise que, por 
sua vez, se relaciona à unidade tópica do discurso. Escolheu-se então “a 
política”, contextualizando-a com unidades não tópicas como o “regionalismo” e 
o “patriotismo” na análise, que também pertencem às Formações Discursivas 
que permeiam os discursos. Desse modo, utiliza-se a Análise do Discurso da 
escola francesa, com ênfase nos estudos de Maingueneau (2015), Possenti 
(2004), Orlandi (2007, 2008 e 2012), Gregolin (2003), Araújo e Leffa (2016), entre 
outras obras necessárias para melhor compreensão da problemática. Os 
resultados apontam para a necessidade de entender o fenômeno da 
interincompreensão na comunicação mediada pelos ciberespaços, em especial 
as redes sociais, em decorrência da característica não linear das relações 
comunicativas em ambientes on-line. 
 
Palavras-chave: 1. Ciberespaço. 2. Discurso. 3. Ideologia. 4. 
Interincompreensão. 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 
The study object of this research concerns a set of discursive statements present 
in the social network Facebook and that belong to the cut that composes the 
corpus investigated. As a general objective, it aims to analyze two posts and a 
group of 40 discursive manifestations made available in form and comments on 
the social network Facebook. It is intended, from this body, to identify traces of 
inter-understanding in the ideological manifestations. In the meantime, the 
specific objectives are: a) to identify, in the Internet subject, a certain ideological 
position by which one thinks in terms of "left", "right" and "center"; b) identify the 
topical unit that makes up the speeches; c) identify, relate and analyze the non-
topical units that make up the interdiscourses contained therein. Therefore, as a 
body of the study, two posts made on Facebook on October 1, 2018, the date on 
which the electoral process was defined, and when the speeches of the 
candidates Fernando Haddad Jair Messias Bolsonaro, respectively, defeated 
and victorious in the elections of that year, and the first 20 comments of each post 
are incorporated into this survey. As investigated subjects, there are users of the 
social network Facebook that have promoted or participated in discussions or 
debates that are in the body of the research. The criteria for analysis were 
established on the basis of Maingueneau's (2015) conceptions regarding the 
genres and types of discourses in the field of politics identified as a topical unit 
for the formulation of analysis, which in turn relates to the topical unit of discourse 
. "Politics" was then chosen, contextualizing it with non-topical units such as 
"regionalism" and "patriotism" in the analysis, which also belong to the Discursive 
Formations that permeate the discourses. In this way, the Discourse Analysis of 
the French school is used, with emphasis in the studies of Maingueneau (2015), 
Possenti (2004), Orlandi (2007, 2008 and 2012), Gregolin (2003), Araújo and 
Leffa (2016), among other works necessary to better understand the problem. 
The results point to the need to understand the phenomenon of 
interincomprehension in communication mediated by cyberspace, especially 
social networks, as a result of the non-linear characteristic of communicative 
relations inenvironments online. 
 
Keywords: 1. Cyberspace. 2. Speech. 3. Ideology. 4. interincomprehension. 
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CAPÍTULO I 

 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 

A ciência sem a religião é manca,  
a religião sem a ciência é cega! 

(Albert Einstein) 

 

 
1.1 Apresentação 

 
Iniciamos a leitura com uma breve apresentação sobre o autor, no intuito 

de possibilitar uma aproximação no que tange às múltiplas vivências e realidades 

encaradas ao longo da trajetória de vida e do percurso acadêmico. Trata-se de 

uma oportunidade, seja de um acadêmico à procura de referências teóricas ou 

apenas de um curioso sobre o assunto, para conhecer com mais detalhes a vida 

do pesquisador e a própria investigação. Isso facilita o entendimento quanto à 

concepção lançada pelo pesquisador nas reflexões ora propostas.  

Neto, filho, irmão e sobrinho de professores, nasci (e cresci) no ambiente 

escolar. Acompanhei o cotidiano das escolas desde o ventre de minha mãe, 

alfabetizadora e filha de alfabetizador que, juntos, migraram do Sul do país até 

Rondônia, à procura de um pedaço de terra para o sustento da família. Tais 

ambientes, que sempre fizeram parte de minha formação, me influenciaram para 

seguir os exemplos de meus familiares. Então, me tornei professor da rede 

estadual e do Ensino Superior.  

Como meu pai não era muito presente em virtude do vício em bebidas 

alcoólicas, convivi com ele apenas até a pré-adolescência; sua ausência foi, em 

parte, suprida pelo meu avô materno, dando-me bons exemplos tanto na 

educação formal quanto familiar. Porém, tenho em minha mãe o maior exemplo 

de dedicação e superação, em quem pude me espelhar. Sendo assim, parte 

considerável da visão crítica que norteia a minha construção como sujeito 

ideológico se deve à educação recebida em ambiente de pluralismo sociocultural 

no qual uma mulher pobre, divorciada e mãe de quatro filhos garantiu não 
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apenas o sustento e a sobrevivência de todos, como também oportunidades para 

melhorarmos as condições de vida. 

Meu processo de formação escolar e acadêmico não se distingue da 

maioria dos brasileiros de minha idade. Estudei nas escolas públicas do 

município de Ouro Preto do Oeste, interior de Rondônia, com as mesmas 

limitações impostas à minha geração: falta de recursos didáticos, formação dos 

professores, transportes, entre outros. No entanto, reconheço que as 

dificuldades encontradas no percurso de escolarização e formação acadêmica 

foram bem menores, se comparadas às condições vivenciadas por familiares 

mais velhos. Minha formação básica se deu na década de 1990 e início dos anos 

2000. Por ter nascido e crescido em um ambiente escolar, como dito 

anteriormente, posso afirmar que, em minha realidade social, houve grandes 

avanços na educação, em especial no tocante à universalização do acesso e 

das condições de estudo. Não posso negar as memórias de infância em que via, 

do fundo da sala de aula, minha mãe lecionar para uma turma multisseriada: 

adultos, jovens e crianças dividiam o mesmo espaço, em que a professora era 

responsável pela formação geral.  

Nesse contexto, o gosto pela leitura e a vontade de obter conhecimentos 

foram despertados ainda na infância, graças à presença constante nas rodas de 

discussões em que os adultos da família se debruçavam. Na maioria das vezes, 

elas eram conduzidas pelo patriarca, meu querido avô materno, que 

chamávamos carinhosamente de “Pai Veio”.  

Ao término do ciclo básico de educação, mais precisamente em 2002, me 

inserir no mercado de trabalho ao atuar na área de serviços gerais de uma rede 

de supermercados. É importante salientar as dificuldades para ingressar no 

Ensino Superior à época, principalmente no interior de Rondônia, uma vez que 

existia na região apenas uma universidade privada com preços inacessíveis à 

maioria da população e uma instituição pública com vagas e cursos 

limitadíssimos, ambas em outra cidade. Em 2004, consegui ingressar no curso 

superior de Sistemas de Informação, o que me levou a ser promovido no trabalho 

– finalmente, comecei a traçar novos caminhos.  

Afastei-me da primeira oportunidade em 2009 para ingressar no serviço 

público em 2010, na rede estadual de educação. Nesse momento, havia 
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concluído a Licenciatura Plena em Informática, o que me possibilitou atuar e 

ingressar na docência do ensino superior.  

Hoje, como discente do Mestrado Acadêmico em Letras da UNIR, sinto-

me lisonjeado pela oportunidade de conversar, estudar, ouvir e debater com os 

professores do programa e os colegas da turma. Certamente, as visões de 

mundo e exposições teóricas presenciadas em sala foram gratificantes 

experiências no âmbito da aprendizagem; por isso, sou imensamente grato a 

todos. 

 

1.2 Introdução 

 

A comunicação e os mecanismos para propagá-la são objetos de estudo 

em diversas áreas do conhecimento. Na perspectiva da Análise do Discurso 

(AD), encontram-se inúmeros trabalhos que se lançam na compreensão desses 

fenômenos a partir de diversas visões. Diante disso, esta reflexão se embasa 

nas premissas teóricas da linha francesa da AD, sendo que, para tal, os 

entendimentos que alicerçam a pesquisa, em sua maior abrangência, são 

postulados por conceitos elaborados por Dominique Maingueneau.  

Nesse sentido, a pesquisa apresenta um corpus que se constitui não a 

partir de estruturas textuais físicas e lineares, mas sim de um conjunto de 

enunciados discursivos proferidos e materializados na rede social Facebook 

(FB); por isso, propõe-se trazer, à luz da AD, reflexões a respeito do discurso 

presente nas redes on-line de comunicação, os ambientes virtuais. É importante 

compreender os processos de interação comunicativa mediados pelas redes 

sociais – nesse caso, o FB –, se inserem em um campo relativamente novo no 

aspecto histórico para pesquisas sociais.  

Cumpre dizer que, ao analisar discussões políticas no universo virtual, a 

pesquisa se propõe a compreender não apenas como se dá o discurso, mas 

também as variáveis que, de alguma forma, interpelam o sujeito internauta, 

influindo na construção de sua Formação Discursiva (FD).  

Tomam-se como base teórica os conceitos de Maingueneau, no tocante 

à AD, bem como o conceito de interincompreensão. Nesse ponto, abordam-se 

as características discursivas e comunicativas dos ambientes de ciberespaço, 

com base nos teóricos precursores da linha francesa. O trabalho se encontra 
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dividido em capítulos contemplados por uma explanação teórica e a análise dos 

resultados, seguidos de uma conclusão por parte do analista.  

Logo na parte inicial do texto, identificada como Capítulo I, é demonstrada 

a trajetória da pesquisa desde a concepção da problemática, passando pela 

definição da metodologia até a formulação dos resultados. São elencados os 

objetos de estudo e os objetivos que compõem a investigação, assim como os 

critérios de análises e o recorte metodológico elaborado para o corpus estudado. 

Enquanto isso, o Capítulo II explica os fundamentos teóricos e como o 

pesquisador subsidiou a investigação. São apresentados aspectos como a 

origem da AD da linha francesa, as concepções teóricas de Maingueneau e a 

interincompreensão. Posteriormente, o Capítulo III aborda os conceitos de 

discursos de cunho político nas redes sociais e as particularidades inerentes aos 

ambientes de ciberespaço, além da análise dos resultados encontrados pelo 

pesquisador e as reflexões pertinentes ao estudo. Por fim, há a conclusão da 

pesquisa.  

 

1.3 Objeto de estudo e objetivos que compõem a pesquisa 

  

O objeto de estudo é composto por (inter)discursos presentes na rede 

social FB. O objetivo geral é analisar dois posts e um grupo de 40 postagens 

compreendidos na pesquisa como discursos e que foram escritos em forma de 

comentários no FB, logo após o resultado das eleições presidenciais do Brasil 

em 2018. Verificaram-se traços de interincompreensão nessas manifestações 

ideológicas, o que contrapõe e parametriza a reflexão sobre o conceito com as 

características das redes sociais, no tocante às peculiaridades dos elementos 

(para)linguísticos necessários à elaboração dos enunciados discursivos 

existentes no ciberespaço. 

O recorte de estudo foi definido a partir do perfil da rede social FB do 

pesquisador. Para a escolha dos respectivos posts, definiu-se o critério 

cronológico de disponibilidade no próprio perfil, ou seja, selecionaram-se os dois 

primeiros que estavam disponíveis na rede social do pesquisador após o 

discurso ser proferido e a postagem, disponibilizada. A partir dessa definição, 

elegeram-se como critérios para seleção os 20 primeiros comentários de cada 

postagem. Eles foram recolhidos 24 horas após os posts serem disponibilizados.  
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Enquanto isso, os objetivos específicos são: a) identificar, no sujeito 

internauta, determinado posicionamento ideológico pelo qual se raciocina em 

termos de “esquerda”, “direita” e “centro”; b) identificar a unidade tópica que 

compõe os discursos; c) identificar, relacionar e analisar as unidades não tópicas 

que compõem os interdiscursos ali contidos. 

 

1.4 Metodologia aplicada 

 

O estudo toma como base a pesquisa científica definida por Gil (2008, 

p.26) como “um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico”. Nesse conceito, a investigação se insere no campo da Pesquisa 

Social: 

 

[...] processo que, utilizando a metodologia científica, permite a 
obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. - 
Realidade social, é entendida em um sentido bastante amplo, 
envolvendo todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos 
relacionamentos com outros homens e instituições sociais. Assim, o 
conceito de pesquisa aqui adotado aplica-se às investigações 
realizadas no âmbito das mais diversas ciências sociais, incluindo a 
socióloga, Antropologia, Ciência Política, Psicologia, Economia etc. 
(GIL, 2008, p. 26). 

 

No tocante à tipologia da investigação, nortearam-se os métodos para 

aquisição e formulação do corpus a ser analisado, em consonância com a 

pesquisa exploratória que, segundo Gil (2008, p. 27), visam “desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias” – esse conceito metodológico proposto 

pelo autor concede subsídios para formular os objetos de estudo. Assim, 

consolidam os passos para a pesquisa como: a) formulação do problema; b) 

construção das hipóteses e delimitação dos objetivos; c) seleção da amostra; d) 

coleta de dados; e) análise e interpretação dos resultados. Portanto, procura-se 

compreender os fenômenos que permeiam o objeto pesquisado. 

Como ponto de partida das reflexões, serão considerados dois tipos de 

unidades: tópica, que concerne ao “discurso político” em seu conceito lato sensu, 

especificamente nos discursos ora analisados; e não tópicas, as quais são 

definidas a priori pelo pesquisador, se encontram na reflexão e norteiam a 

análise, como “discurso cristão”, “discurso de esquerda”, “discurso de direita”, 

“discurso da fé”, “discurso nacionalista”, “discurso regionalista”, entre outras.  
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Esta pesquisa se embasa no perfil dos usuários da rede social FB que 

tenham promovido ou participado, nesse ambiente de ciberespaço, de 

discussões ou debates elencados no corpus em análise. A investigação foi 

delineada conforme os processos metodológicos de cunho bibliográfico 

adotados no desenvolvimento do estudo. Para Gil (2008, p.50) esse tipo de 

pesquisa é elaborado “a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”; no entanto, vislumbra-se analisar 

discursos proferidos em ambientes virtuais de interação comunicativa a partir 

não do sujeito físico mediador do discurso, mas de seu perfil virtual na rede 

social, ao considerar e examinar cada modelo de discurso postado. 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta 
vantagem se torna particularmente importante quando o problema da 
pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2008, p. 50). 

 

Elucidada a percepção sobre os processos metodológicos adotados para 

o desenvolvimento da pesquisa, objetiva-se não apenas alcançar as reflexões 

inerentes à análise e que se fazem presentes na composição desta investigação, 

como também se debruçar sobre conceitos teóricos dos discursos e contrapô-

los aos posts das redes sociais. Isso faz com que as características discursivas 

do ciberespaço e as marcas encontradas nesse contexto sejam compreendidas 

como parte da investigação. 

 

1.5 Corpus 

 

A reflexão se materializa a partir de dois objetos centrais: duas postagens 

feitas na rede social FB que trazem os discursos proferidos em 1° de outubro de 

2018 pelos candidatos Fernando Haddad, derrotado no pleito eleitoral para a 

Presidência da República em 2018; e Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente.  

Consolida-se como corpus analisado, além dos discursos extraídos das 

postagens citadas anteriormente, um total de 40 comentários proferidos nesses 

posts, com recorte para os 20 primeiros de cada uma, nas primeiras 24 horas 

após as publicações aparecerem no FB. Nesse caso, prevaleceu a ordem 

cronológica de disponibilidade de acesso via FB, a partir do perfil do pesquisador.  
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Figura 1 - Parte do corpus da pesquisa 

POSTAGEM/COMENTÁRIO 

1 - DISCURSO APÓS O RESULTADO DAS ELEIÇÕES/2018. DERROTA DE 
FERNANDO HADDAD1 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279589986004518&id=119548514762766&_rdr  

 

2 - DISCURSO APÓS O RESULTADO DAS ELEIÇÕES/2018. VITÓRIA DE 
JAIR M. BOLSONARO2 

 
https://m.facebook.com/fernandohaddad/posts/1886255711490923/ 

 
Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. Acessado em 19/12/2018 às 17:00h 

 

Os critérios e o modus operandi para levantamento do corpus a ser 

analisado se consolidarão de forma exploratória, como previsto na metodologia. 

Nesse processo são checados não apenas dos aspectos quanti e qualitativos 

relacionados às correntes teóricas da pesquisa, mas também de validações no 

perfil dos usuários que promulgaram os discursos, no intuito de minimizar 

análises de conteúdos advindos de perfis falsos ou desativados; com isso, cada 

discurso teve o perfil de origem verificado antes de tal postagem ou comentário 

que tenha adentrado no corpus da investigação. 

 

1.6 Critérios de análise e a construção discursiva 

 

Os critérios de análise foram estabelecidos com base nas concepções de 

Maingueneau (2015), no tocante aos gêneros e tipos de discursos no campo da 

política, identificados na pesquisa como unidade tópica para formulação da 

análise. 

 

Pode-se fazer um gênero de discurso entrar em três modos de 
agrupamento, segundo o ponto de vista que se privilegie: a esfera de 
atividade, o campo discursivo e o lugar de atividade. Os gêneros 
políticos, por exemplo, podem ser tratados segundo os objetivos da 
pesquisa: (I) como gêneros da esfera de atividade política; (II) como 
decorrendo de um posicionamento, pelo qual se raciocina em termos 
de “esquerda”, de “direita”, de “centro”; (III) como gêneros produzidos 
no interior de diversos lugares de atividade política (sede de um 

                                            
1 Versão transcrita no Anexo II. 
2 Versão transcrita no Anexo I. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279589986004518&id=119548514762766&_rdr
https://m.facebook.com/fernandohaddad/posts/1886255711490923/
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partido, um congresso, a Câmara dos Deputados...). (MAINGUENEAU, 
2015, p. 67). 

 

Assim sendo, delimita-se a AD às teorias definidas pelo pesquisador, com 

o acréscimo de outras variantes, conforme previsto. Para tal, será amplamente 

empregada a visão teórica de Maingueneau (2015), mas outros teóricos da AD 

também estão inseridos na discussão. A construção discursiva e os critérios de 

análise – quando objetivam a uma reflexão propositiva, a respeito do que 

Maingueneau (2015) denomina como “lugares de atividade política” – possuem 

uma atenção especial em decorrência das características dos discursos políticos 

nas eleições de 2018 no Brasil. Os “gêneros” discursivos são vistos como 

“discursos políticos”, quando apresentados em um local não físico de atividade 

política, como um palanque eleitoral tradicional, a sede de um partido político ou 

mesmo a tribuna do Congresso Nacional. Tais discursos invariavelmente são 

submetidos às convenções que constituem o ambiente de comunicação, pois 

todo discurso, quando exposto em ciberespaços como a rede social FB, é 

interpretado a partir das variáveis de interincompreensão que permeiam esse 

ambiente. 

Maingueneau (2008) pontua que, “no interior de uma mesma língua, 

existem por toda parte zonas de interincompreensão recíproca”. Portanto, não 

será apenas relativizado o conceito de interincompreensão na esfera de análise 

do discurso político, mas também contraposto às reflexões aqui elaboradas, 

quando estas se moldam com base em discursos construídos em um ambiente 

virtual de interação comunicativa.  

Ficam estabelecidos, segundo a teoria adotada, alguns critérios para 

desenvolver a AD no âmbito da visão política, a saber: 

 

Figura 2 - Quadro dos critérios de análise 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1. SUJEITO E IDEOLOGIA 
(Dominique Maingueneau) 

Posicionamento pelo qual se raciocina em 
termos de “esquerda”, “direita” e “centro”. 

2. DISCURSO 
(Dominique Maingueneau) 

Gêneros da esfera de atividade política e 
unidade tópica. 

3. INTERDISCURSO 
(Dominique Maingueneau) 

Discurso, interdiscurso, interincompreensão. 

Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. 
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A partir desses critérios serão apresentadas as análises para formular 

entendimentos dos fenômenos inerentes ao corpus da pesquisa. Cabe 

novamente enfatizar que a investigação foi feita a partir dos aportes teóricos 

acolhidos como base de sustentação teórica. Portanto, reporta-se aos 

fenômenos estudados na corrente francesa da AD, mais especificamente os 

conceitos defendidos por Maingueneau (2015). 

Nesses termos, os conceitos de “esquerda”, “centro” e “direita” são 

abordados sob a ótica do pesquisador no recorte temporal que se formula o 

corpus da investigação, em que tais termos não necessariamente condizem com 

os princípios que fundamentam as terminologias em suas origens históricas e 

políticas. Dito isso, expressões relativas ao gênero discursivo da política, em sua 

vertente ideológica de “esquerda”, se relacionam diretamente às manifestações 

ideológicas vinculadas a priori aos princípios de igualdade econômica e social, o 

que aproxima tal discurso dos conceitos de comunismo e socialismo.  

Já o discurso político de “direita” é compreendido nesta pesquisa a partir 

da oposição, às vezes extrema, aos princípios de “esquerda”. Para tal, utiliza-se 

dos discursos políticos, econômicos e sociais de origem norte-americana, 

sobretudo do presidente americano Donald Trump, no tocante a elementos como 

nacionalismo, capitalismo de mercado, liberalismo econômico e globalização.  

Por sua vez, o discurso político de “centro” permeia os dois campos 

ideológicos anteriormente explanados. Tal fenômeno é entendido como uma 

característica de determinada parcela da sociedade e, respectivamente, de sua 

representação política. Tal discurso é formulado conforme a temática proposta e 

a conveniência do momento político ao qual ele é imposto. Cabe salientar que, 

no contexto político em que foi feita a análise, a classe política brasileira se 

dividia em partidos políticos ligados aos três campos, e o “centrão” se tornou 

protagonista em 2015 e 20163. 

Compreende-se que todo discurso é político e ideológico; portanto, 

pertence à unidade tópica a ser analisada. Ademais, todo interdiscurso que 

                                            
3 Nome dado por parte da classe política brasileira e pela imprensa para identificar partidos 
políticos no Brasil que, ao final de 2015 e início de 2016, tinham menor expressão no congresso 
nacional e que se uniam, em determinados momentos, para apoio ou rejeição a uma determinada 
discussão. A característica mais marcante desse grupo de partidos era a não adesão a uma 
vertente ideológica de esquerda ou direita. O movimento com maior repercussão capitaneado 
por esse bloco de partidos políticos se deu no apoio ao deputado federal Eduardo Cunha para a 
abertura do processo de impedimento da então presidente Dilma Rousseff.  
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permeia o debate político (como nacionalismo, cristianismo e patriotismo) é 

verificado sob a perspectiva de uma análise não tópica.  

Maingueneau (2015 p. 81) assevera que, no interdiscurso, “toda 

enunciação é habitada por outros discursos, por meio dos quais ela se constrói”; 

assim sendo, a AD deve ir além das fronteiras dos discursos analisados, ao 

contextualizar os reflexos que transcendem tal aspecto. 

Substancialmente, a FD dar-se-á pelo redesenho de si própria, por meio 

do processo de formação no qual ela se encontra. Essa perspectiva de AD 

proposta por Maingueneau parte do pressuposto de que somente será possível 

desenvolver uma AD a partir das unidades tópicas. Sobre esse conceito, o autor 

afirma que “só pode haver análise do discurso se ela se apoiar em unidades 

tópicas, mas elas não podem dar conta, sozinhas, do funcionamento do discurso” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 81). Nesse sentido: 

 

Uma distinção se impõe naturalmente entre dois tipos: as unidades que 
chamaremos tópicas (MAINGUENEAU, 2003, 2005), de alguma forma 
dadas, pré-recortadas, pelas práticas sociais e as que chamaremos 
não tópicas, construídas pelos pesquisadores. Por natureza, as 
unidades “tópicas” no prolongamento das categorizações dos atores 
sociais, o que não significa que coincidam com elas. Elas se articulam 
em torno da categoria de gênero discursivo, entendido como instituição 
de fala, dispositivo de comunicação sócio historicamente determinado: 
o jornal televisivo, a consulta médica, o roteiro turístico, a reunião do 
conselho de administração. (MAINGUENEAU, 2015, p. 66). 

 

Para Maingueneau (2015, p. 83), o “discurso pós-colonial”, “discurso 

liberal” e “discurso patronal” são unidades tópicas abordadas com frequência na 

AD e nos meios de comunicação. No entanto, ao desenvolver AD, as 

heterogeneidades dos discursos permitem que, de alguma forma, as 

mentalidades “colonialista”, “liberal” e “patronal” regeriam secretamente as falas 

e os pensamentos. Com isso, o discurso se apresenta aos sujeitos de forma 

categorizada, por emissores e receptores da enunciação, ou seja, é impensável 

um discurso desprendido ou inatingível pela categorização.  

 

O universo do discurso nunca se apresenta como imune a 
categorizações. Ele é categorizado pelos usuários comuns que, para 
produzir enunciados, no papel de destinatários ou de testemunhas, 
estão constantemente em vias de identificar as atividades verbais nas 
quais estão implicados: “Preciso redigir meu relatório”, “li um policial”, 
“adoro mexericos”, “é um reality show”. Ele é igualmente categorizado 
por múltiplas comunidades de especialistas, em função de suas 
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necessidades específicas: no que se refere a imprensa escrita, por 
exemplo, os vendedores de jornais recorrem as categorias como 
“imprensa masculina”, “trabalhos manuais”... que não coincidem 
necessariamente com os bibliotecários. (MAINGUENEAU, 2015, p. 
65). 

 

Nesse contexto, o teórico aborda a FD a partir de um conjunto de variáveis 

que permeiam a construção social, ou seja, por meio de interdiscursos que 

interpelam o sujeito ao longo da constituição da própria identidade: 

 

Uma FD (formação discursiva) não é nem “uma só linguagem para 
todos”, menos ainda “a cada um sua linguagem”, mas “linguagens em 
um todo”. Consideraremos, assim que uma FD é heterogênea a sim 
mesma: o fechamento de uma FD é fundamentalmente instável; ele 
não consiste em um limite traçado de uma vez por todas, separando 
um interior e um exterior, mas inscreve entre diversas FDs como uma 
fronteira que se desloca em função dos embates de luta ideológica. 
Diremos que um interdiscurso consiste em um processo de 
reconfiguração incessante no qual a FD é construída, em função das 
posições ideológicas que esta FD representa em uma conjuntura 
determinada. [...] o que falta à AD nos parece ser, crucialmente, a 
inconsistência de uma FD, entendida como efeito do interdiscurso 
enquanto exterior específico de uma FD no próprio interior dela. 
(COURTINE e MARANDIM, 1981, p. 24 apud MAINGUENEAU, 2015, 
p. 86). 

 

O interdiscurso faz com que o discurso se apresente de forma precedente 

a si, pois há nesse ambiente um contexto amplo de discursos que permeiam os 

locais de trocas de enunciações, de forma a influir sobre o próprio discurso. Não 

obstante, inúmeros dizeres se darão invariavelmente moldados pela 

interincompreensão; portanto, o pesquisador navega em águas tempestivas 

quando se lança no universo da AD e na análise das FDs.  

Certamente, o emissor de um discurso se insere em um contexto repleto 

de especificidades sócio-históricas e é suscetível ao meio. Portanto, é 

contraditório supor que o sujeito tem controle pleno de seu discurso, pois este 

provém da própria história, de outros discursos que o atravessaram ao longo da 

formação sociocultural – tais conceitos são indispensáveis na construção ou até 

mesmo na compreensão da AD. Aqui, cabe destacar o papel das instituições na 

formação do sujeito: o Estado, a família, a igreja, a escola, a universidade, os 

partidos políticos etc. Esses agentes são determinantes na criação, manutenção, 

propagação e dissipação de uma FD; consequentemente, eles devem ser 

observados na AD.  
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Possenti (2004, p. 78) propõe a noção de “um sujeito nem livre nem 

assujeitado”. Não se trata, porquanto, de uma ruptura com a filiação em que se 

encontra a AD, mas sim de uma reflexão sobre a inclusão de variáveis 

circunstanciais:  

 

Sustento que a ruptura com a pragmática por parte da AD representou 
também o abandono de uma parte dos problemas, e não apenas de 
uma determinada maneira de solucioná-los, como parece pretender a 
AD. Quereria mostrar especialmente que o abandono absoluto da 
noção de circunstância é desnecessário, podendo mesmo, representar 
um equívoco, tanto do ponto de vista empírico, quanto do ponto de 
vista teórico. Seria mais adequado incluir a circunstância – ou melhor, 
características específicas das circunstâncias – no quadro da história, 
ao invés de caracterizá-la apenas sociologicamente (e de, em 
consequência, caracterizar o sujeito apenas do ponto de vista 
psicológico no fundo, cognitivo). Em suma, e de acordo com a própria 
epistemologia à qual a AD se filia, a teoria supera a anterior, através 
de uma ruptura, pode incluir as soluções relevantes da teoria anterior, 
não mais nos seus termos, evidentemente, mas nos termos da teoria 
“vencedora”. (POSSENTI, 2004, p. 78). 

 

Dessa maneira é apresentado um novo paradigma a ser considerado 

durante a análise: “O que proponho é que a teoria do discurso deveria incluir a 

história que se dá na própria instância do discurso, e não apenas a história que 

explica a instância do discurso”. (POSSENTI, 2004, p. 78) 

Não se pretende subjugar o indivíduo ao condicioná-lo ao assujeitamento 

pleno, pelo viés de concepções ideológicas, e sim uma pessoa “nem livre, nem 

assujeitada”. Nesta pesquisa, a circunstância levantada por Possenti (2004) é 

fundamental para compor análise discursiva, pois permeia o ambiente discursivo 

das redes sociais ao constituir o interdiscurso circunstancial que molda a 

elaboração de um contradiscurso, e este aflora e se dissipa de maneira difusa, 

sobretudo no espaço virtual.  

Ainda no âmbito da competência discursiva teorizada por Maingueneau 

(1984, p. 50 apud POSSENTI, 2004, p. 79), os sujeitos não se limitam a “seres 

moles que se deixam dominar, assujeitar”. Por conseguinte, o indivíduo deve ser 

visto como autônomo em suas falas, pois tem consciência (mesmo que pequena) 

e capacidade de se levantar contra o discurso imposto sobre ele, ou melhor, 

sobre as ideologias impregnadas no (inter)discurso em que se moldaram as 

competências discursivas. 
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[...] os tratamentos aplicados a esses dois conjuntos a esses dois 
conjuntos por um discurso dado são governados por um sistema de 
restrições únicas, que deve ser concebido como uma competência 
discursiva. Em geral, o recurso à noção de “competência” não é bem 
vista pelos analistas de discurso que se preocupam em articula 
estruturas discursivas e história. (MAINGUENEAU, 2008, p. 48). 

 

Entende-se que a formalização de um discurso e, respectivamente, os 

interdiscursos envolvidos no contexto, sejam eles materializados nos 

ciberespaços ou nas teias físicas da sociedade, partem das unidades tópicas 

vista pelo analista do discurso como gênero discursivo amplo, global e já posto 

em sua análise – nesse caso, “a política”. A partir dessa unidade tópica, o 

pesquisador identifica e elenca as unidades não tópicas a serem analisadas e 

que são fundamentais para o entendimento global da problemática e a 

construção da AD.  

As unidades não tópicas, na construção da AD, perpassam 

necessariamente a FD em que se constitui o sujeito. No entanto, como teorizado 

por Possenti (2004), as FDs que moldam (inter)discursos estão suscetíveis à 

variável circunstância, e esta deve mostrar as situações que foram postas e 

englobadas no espaço e no tempo. Corrobora para esse entendimento a 

denominação “Universo Discursivo” (UD), referente a um conjunto de FDs 

diversas, que se comunicam e se fazem compreender entre si: 

 

Universo Discursivo é o conjunto de formações discursivas de todos os 
tipos que se interagem numa conjuntura dada. Esse universo 
discursivo representa necessariamente um conjunto finito, mesmo que 
ele não possa ser apreendido em sua globalidade. É de pouca utilidade 
para o analista e define apenas uma extensão máxima, o horizonte a 
partir do qual serão construídos domínios suscetíveis de ser estudado, 
os “campos discursivos”. (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). 

 

Ademais: 

Não possível, pois, determinar a priori as modalidades das relações 
entre diversas forças discursivas de um campo. É-se então conduzido 
a isolar, no campo, espaços discursivos, isto é, subconjuntos de 
formações discursivas que o analista, diante de seu proposito julga 
relevante pôr em relação. Tais restrições são resultados direto de 
hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e de um saber 
histórico, que serão em seguida confirmados quando o pesquisador 
progredir. (MAINGUENEAU, 2008, p. 35). 

 

Diante disso, é necessário confrontar tais com as relações comunicativas 

presentes nos ambientes virtuais de comunicação, principalmente no FB. No 
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recorte pesquisado, os “espaços discursivos” não são postos de maneira 

corriqueira em espaços físicos, mas sim em um ambiente de rede on-line repleto 

de hyperlinks e elementos (para)linguísticos próprios àquele meio. Outro fator 

determinante que influi na análise concerne às Memórias Discursivas (MDs) 

inseridas no contexto de ciberespaço, as quais serão detalhadas na sequência. 

O sujeito emissor do discurso e o receptor entendem os enunciados 

apresentados sob a forma de comentários nas redes sociais, a partir da própria 

FD, e necessariamente remontam os discursos recepcionados por eles e as 

MDs: 

 

Os enunciados assim produzidos são, assim, menos a expressão da 
vontade de desenvolver uma doutrina “completa” e mais um conjunto 
aparentemente descosido de respostas a falhas cuja emergência é 
imprevisível e que tecem pouco a pouco uma memória própria do 
discurso. (MAINGUENEAU, 2008, p. 35). 

 

A memória própria do discurso capitania as reflexões propostas. Entende-

se que as MDs presentes no discurso são essenciais para compreender aquilo 

que se apresenta como dito e até mesmo o não dito em um determinado 

enunciado. O discurso é compreendido a partir das MDs, do interdiscurso e da 

interincompreensão inerente ao processo de interação comunicativa, ou seja, 

toda e qualquer postagem nas redes sociais se reporta instantaneamente a 

memórias observadas na constituição do sujeito. Ainda sobre esse conceito, 

temos: 

 

- Uma memória “interna”, que vai se enriquecendo e aumentando sua 
autoridade à medida que o tempo passa, que os textos se acumulam 
que os homens desaparecem, tornam-se heróis, ou eventualmente, 
mártires da causa;  
- Uma memória de filiação “externa” que o legitima, inscrevendo-o na 
linhagem dos ancestrais, e dispondo uma linhagem correspondente de 
adversários (aquela com qual são chamadas e identificar-se as figuras 
do Outro). (MAINGUENEAU, 2008, p. 116). 

 

De fato, a MD se faz presente no internauta, para que se remeta às 

manifestações expostas no ambiente virtual, fenômeno que interpela o sujeito 

quando ele se manifesta nas redes sociais ou em qualquer outro ciberespaço. 

Não se observa um discurso solto ou desprendido de uma MD, e sim um 
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ambiente virtual de comunicação repleto de discursos não lineares no qual se 

fazem aflorar as MDs. 

Ao refletir sobre os conceitos de (ciber)espaço discursivo e de MD, na qual 

o sujeito emoldura seu discurso, verifica-se que tal memória pode ser acessada, 

copiada e compartilhada no contexto das redes sociais em ciberespaços. Com o 

passar do tempo, o sujeito pode remontar, retomar, recontextualizar ou mesmo 

descontextualizar um discurso passado, isto é, a MD se materializa a partir das 

postagens e não se apaga facilmente. 
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CAPÍTULO II 

 

APORTE TEÓRICO 

 

O ignorante afirma, 
O sábio duvida, 

O sensato reflete! 
 (Aristóteles) 

 

2.1 Análise do Discurso sob a perspectiva da linha francesa 

 

Com vistas a compreender as correntes teóricas que norteiam a 

constituição da AD na corrente francesa, são citados os teóricos Maingueneau 

(2008 e 2015), Possenti (2004), Orlandi (2007, 2008 e 2012), entre outros que 

fornecem aportes para assimilar as problemáticas encontradas ao longo da 

pesquisa. No que se refere às “redes sociais”, “mídias” e “discurso nas mídias”, 

apropria-se dos entendimentos propostos por Gregolin (2003), Araújo e Leffa 

(2016). Para a idealização necessária dessas teorias é relevante a leitura dos 

teóricos fundadores da AD da escola francesa, a exemplo de Pêcheux e 

Foucault. 

A AD se iniciou na década de 1960 na França, e sua materialidade como 

ciência se baseia nas concepções teóricas e metodológicas definidas por Michel 

Pêcheux e outros pensadores contemporâneos. O tripé formado por linguística, 

marxismo e psicanálise consolida a teoria e as metodologias a serem aplicadas 

pelo cientista na AD, sob a perspectiva da escola francesa. Essa nova 

abordagem provoca um conjunto de correlações entre as ciências já existentes 

e lança um novo prisma aos objetos de estudo, bem como uma crítica às ciências 

relacionadas. 

 

Na França, a Análise do Discurso é, de imediato, concebida como um 
dispositivo que coloca em relação, sob uma forma mais complexa do 
que o suporia uma simples covariação, o campo da língua (suscetível 
de ser estudada pela linguística em sua forma plena) e o campo da 
sociedade apreendida pela história (nos termos das relações de força 
e de dominação ideológica). Emergência temporal, também; a Análise 
do Discurso aparece nos anos sessenta, sob uma conjuntura dominada 
pelo estruturalismo ainda pouco criticado na linguística, e triunfante por 
ser “generalizado”, isto é, exportado para as outras ciências humanas 
(por exemplo, por Lévi-Strauss ou Barthes), ou inspirador de reflexões 
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mesmo quando não se declara explicitamente (por exemplo por Lacan, 
Foucault, Althusser ou Derrida): a linguística pode ainda ser chamada 
de ciência-piloto das ciências humanas. (GADET; HAK, 1997, p. 8) 

 

Nesse entremeio, a absorção dos fenômenos no âmbito estruturalista 

prevalecia sobre as demais tendências, principalmente na linguística – a visão 

estrutural da língua já não mais conseguia explicar todos os questionamentos 

decorrentes da comunicação e de seus impactos nas relações sociais. Dessa 

forma, evidenciou-se a necessidade de mudanças nas compreensões dos 

fenômenos, quando analisados sob a ótica estruturalista, o que possibilitou 

novas correntes teóricas; afinal, ficaram mais nítidas as limitações para entender 

a língua e a comunicação tão somente pela análise de suas estruturas, 

ignorando inúmeras variáveis que condicionam o sujeito emissor do discurso e 

os interlocutores. 

Ao incorporar tal discernimento nos estudos linguísticos, variáveis que até 

então eram descartadas ou desconsideradas pelos estruturalistas passaram a 

ser objeto de estudo. Como a ideologia constitui o discurso e há prevalência do 

poder nas condições de trabalho, a subjetividade de natureza psicanalítica e o 

materialismo histórico sob a concepção teórica de Marx, possibilita-se uma 

assimilação entre FDs e Formações Ideológicas (FIs) que formam a ideologia do 

sujeito.  

Segundo Pêcheux (1988), o discurso é o efeito de sentidos entre os 

locutores. Como esse sentido se torna correlato ao discurso, não há somente a 

intenção de transmitir informações entre os agentes interlocutores, como 

também manifestações ideológicas que permeiam as condicionantes do 

discurso. As interferências em uma determinada enunciação são diversas, em 

razão do dizer e do não dizer, pois há elementos variáveis e silenciosos. 

 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 
por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática 
de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando 
(ORLANDI, 2007, p. 15).  

 

Não se parte da compreensão pura e simples da língua como uma 

estrutura imutável diante de inúmeras variáveis que ambientam o meio 
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comunicativo, mas sim de uma nova abordagem para entender os discursos a 

partir da linguística, do marxismo e da psicanálise, o que leva ao analista de 

discurso uma gama infinita de postulantes a serem consideradas ao verificar um 

discurso. Aqui prevalece, como norte para consolidar qualquer AD sob a 

perspectiva da escola francesa, o argumento de que não há língua sem sujeito 

e não há sujeito sem ideologia. 

Sendo assim, interessa-se pelo discurso do sujeito “internauta”, e não pela 

língua ou pelo texto “postado” no ciberespaço – tais características textuais 

também englobam o conjunto de variáveis a serem consideradas pelo analista. 

Maingueneau (2015, p. 23-24) diz que: “Para os linguistas, que opõem 

tradicionalmente o sistema linguístico e sua atualização em contexto, o discurso 

é comumente definido como o uso da língua”. Portanto, tenciona-se entender o 

discurso assumido pelo sujeito, em que:  

 

O discurso só é discurso se estiver relacionado a um sujeito, a um EU, 
que se coloca ao mesmo tempo como fonte de referências pessoais, 
temporais, espaciais (EU, AQUI, AGORA) e indica qual é a atitude que 
ele adota em relação ao que diz seu destinatário (fenômeno de 
“modalização”). Ele indica, especialmente, quem é o responsável pelo 
que ele diz: em um enunciado bem elementar como “Chove” é 
estabelecido como verdadeiro pelo enunciador, que se situa como 
responsável, como fiador de sua verdade. (MAINGUENEAU, 2015, p. 
27). 

 

O indivíduo, seja no mundo físico ou no virtual, quando está na condição 

de emissor de um discurso materializado em forma de postagem em uma rede 

social, adota uma postura de “dono da verdade” em relação aos demais 

interlocutores, fazendo-se de transmissor de um discurso já dito e que é 

simplesmente retransmitido (ou compartilhado) por ele. Pode-se, ainda, criar um 

“novo” discurso, tendo sempre alguém como “mentor” e fiador de seus 

argumentos discursivos. Esse fenômeno faz com que seja construída uma 

espécie de cortina de fumaça, em que o sujeito emissor de um discurso se ilude 

por compreender que o próprio discurso se origina em si próprio. Sendo assim, 

o discurso é contextualizado nos moldes e condicionantes da rede social em que 

está inserido: 

 

Não diremos apenas que o discurso intervém em um contexto, como 
se o contexto não passasse de uma moldura, de um cenário: fora de 
contexto, não se pode atribuir um sentido a um enunciado. Fala-se 
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frequentemente, a este propósito de “indicialidade”. Em filosofia da 
linguagem, expressões indiciais (eu, tu, ontem, aí...) tem como 
características serem por natureza semanticamente incompletas, de só 
terem referente mediante a enunciação singular em que são 
empregadas. Por extensão, a indicialidade permite representar a 
incompletude radical das palavras, que devem ser indexadas a sua 
situação de trica linguística, a um contexto particular, para alcançar um 
sentido que se poderia dizer “completo” (o que não implica que esse 
sentido seja claramente determinável). (MAINGUENEAU, 2015, p. 27). 

 

A contextualização do trabalho é mediada pelo ambiente virtual de 

comunicação e interação social que, por si só, influi em mudanças significativas 

nos padrões da comunicação e nas posturas dos interlocutores dos enunciados. 

Além disso, os discursos analisados estão postos em meio ao debate político-

eleitoral de 2018 no Brasil; portanto, não se trata apenas do sujeito ideológico e 

de sua identidade cultural no tocante à ideologia política em si, mas sim de 

enunciados ditos sob a influência do embate pertinente à campanha eleitoral, 

que interpela o sujeito “internauta”, emissor de tais discursos, com o marketing 

eleitoral.  

Courtine (apud GREGOLIN, 2003, p. 30) reforça a tese com os seguintes 

ensinamentos: “Assim, desde o dia seguinte a Segunda Guerra Mundial, viu-se 

no desenvolvimento das comunicações em massa a possibilidade de uma 

ameaça direta à democracia”. Nesse contexto, não se pode deixar de incluir as 

redes sociais na conceitualização dos Meios de Comunicação de Massa (MCM).  

Ao estabelecer uma proposta de AD que vise entender as ideologias 

postas nas “postagens” das redes sociais, coaduna-se com Courtine (2003), ao 

alcunhar a expressão “ameaça à democracia”, pois o sujeito, sendo ele “dito” 

letrado ou não, quando lança um discurso na rede social, o faz condicionado às 

características e convenções da rede social inserida em um ambiente de 

ciberespaço. Características como a informalidade, a não linearidade e o “tempo” 

em que se constrói o enunciado necessariamente interpelam os dizeres e as 

compreensões dos sujeitos internautas.  

Como o ambiente virtual é tido como informal, propagam-se discursos 

descontextualizados e permeados pela interincompreensão do discurso ora 

apresentado, seja em forma de enunciado, imagem ou elemento paralinguístico 

intrínseco àquele ambiente. Esse ciberespaço é permeado pelo senso comum; 

portanto, não é entendido a priori como local propício para discussões técnico-

científicas. Todo e qualquer discurso postado será interpelado pela 



33 

 

interincompreensão daquele que se encontra presente, e esta incompreensão 

se agrava em decorrência das convenções sociais impostas nesse espaço de 

interação social.  

 

2.2 O discurso na concepção de Maingueneau 

 

Nos anos 1960, a França se tornou campo propício para o 

desenvolvimento e a definição da AD como é conhecida nos dias atuais. 

Maingueneau (2015 p. 18) afirma que: “Se 1966 é o grande ano do 

estruturalismo4, o da análise do discurso é 1969”. Vale ressaltar que, naquela 

época, Pêcheux e Foucault publicaram, respectivamente, as obras “Análise 

automática de discurso” e “Arqueologia do saber”, e:  

 

As acepções de “discursos” ancoradas nas ciências da linguagem 
interagiam como certos números de ideias provindas de correntes 
teóricas que atravessam o conjunto das ciências humanas e sociais: a 
filosofia da linguagem ordinária (L. Wittgenstein) e a teoria dos atos da 
fala (J.L. Austin, T.R. Searle), a concepção inferencial do sentido (H. 
P. Grice), o interacionismo simbólico (G. H. Mead), a etnometodologia 
(H. Garfinkel), a escola de Palo Alto (G. Bateson) o dialogismo de M. 
Bakthin, a psicologia de L. Vigotsky, a arqueologia e a teoria do poder 
de M. Foucault, ele próprio integrado a uma corrente nos Estados 
Unidos com nome de “pós-estruturalistas”, em que é associado a 
pesadores como J. Derrida, G. Deleuze, J. Lacan, E. Laclau, J. Butler... 
a noção de discurso entra igualmente em ressonância com certas 
correntes construtivistas, particularmente a sociologia do 
conhecimento de P.L. Berger e T. Luckmann, autores de A construção 
social da realidade (1966). (MAINGUENEAU, 2015, p. 24). 

 

A AD se distingue de outras ciências humanas e sociais que têm os 

discursos e a comunicação como objetos de estudo. Na sociologia, os cientistas 

procuraram abordar a ação comunicativa; os linguistas permeiam o campo das 

estruturas linguísticas e textuais; e os psicólogos investigam condições para a 

organização do entendimento.  

De fato, o analista do discurso deve ter cuidado ao se debruçar sobre tais 

postulados para compreender o objeto central de seu trabalho, “o discurso”, bem 

como as condições de produção em que este se desenvolveu. Nesses 

pressupostos, os pensamentos não podem ser reduzidos a análises textuais ou 

                                            
4 Nesse ano apareceram, especificamente, as obras “As palavras e as coisas”, de Michel 
Foucault; “Os escritos”, de Jacques Lacan; “Crítica e verdade”, de Roland Barthes; “Semântica 
estrutural”, de Algirdas Julius Greimas; e “Problemas de linguística geral”, de Émile Benveniste. 
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de cunho linguístico-estruturalista, tampouco ser conduzidos aos campos das 

psicologias sociais ou das condições psicológicas em que se encontra o sujeito. 

Diante disso, Maingueneau (2015, p. 31) acrescenta que: “Não é de se estranhar 

que se tenha desenvolvido uma “teoria do discurso” – distinta da análise do 

discurso propriamente dita – que participa da discussão filosófica”.  

Nessa concepção, o analista de discurso se defronta com as condições 

de produção em que está inserido, seja no contexto socioeconômico ou no 

político-ideológico – a partir dessa realidade, ele deve compreender o 

funcionamento dos discursos no âmbito dos fenômenos relacionados às 

questões sócio-históricas e psicológicas. O resultado das reflexões pode ser 

utilizado para compreender os problemas sociais ou as questões exclusivamente 

vinculadas à linguística ou às demais ciências que tenham a comunicação como 

objeto de estudo. Cabe, portanto, questionar outras áreas de pesquisa, como 

filosofia, ciências políticas, sociologia, economia etc. 

 

De maneira mais ampla, a reflexão sobre o discurso se beneficiou de 
contribuições da filosofia e da linguística. Ao longo do século XX, a 
filosofia se preocupou com a questão da linguagem. Falou-se de um 
linguistic turn, de uma “virada linguística”, baseada na ideia defendia 
por particularmente por L. Wittgenstein, de que o trabalho conceitual 
da filosofia supõe uma análise prévia da linguagem; os trabalhos de J. 
Austin sobre os “atos da fala” se inscrevem nesta perspectiva. 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 17). 

 

Ainda sobre essa premissa conceitual, o discurso não pode destoar das 

demais áreas do conhecimento humano, pelo contrário, ele se materializa a partir 

das ideologias advindas das demais ciências humanas, sociais e exatas. Para 

ser compreendido, não se parte do entendimento de uma gramática discursiva:  

 

[...] para falar mais claramente, não se pode ter a ambição de construir 
a gramática de um discurso: não existe uma “língua” específica a um 
discurso, mas enunciados gramaticais do português, submetidos a 
restrições específicas que fazem com que esses enunciados façam 
parte desse ou daquele discurso (MAINGUENEAU, 2015, p. 31). 

 

Dessa maneira, os textos analisados sob a luz da AD versam sobre o 

entendimento de uma frase ou de um conjunto de enunciados pertencentes a 

um grupo maior que molda a FD do sujeito, e o analista também se encontra 

inserido nesse contexto. Não há, portanto, possibilidade de compreender a AD 
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como algo desconectado da realidade, em que o analista de discurso cria a 

própria narrativa sob os holofotes de outras áreas do conhecimento. Logo, se 

torna passivo de ingerências de tais campos na análise ou até mesmo de 

reflexões propositivas para essas áreas do saber. 

 

2.3 O discurso político em tempos de espetacularização midiática 

 

Pensar em uma sociedade desconectada, off-line, sem acesso aos meios 

de comunicação (televisão, internet, rádios, aplicativos etc.) nos dias atuais não 

é tangível para o imaginário de uma geração de nativos digitais, na qual a 

conectividade e instantaneidade em relação ao acesso às informações é 

substancialmente primordial para o cotidiano e o modo de interação social. A 

efêmera mobilidade das comunicações, a instantaneidade das informações e as 

incontáveis Tecnologias de Informação e Comunicação – doravante identificadas 

como TICs – propagam dados no ciberespaço e potencializam inúmeros 

movimentos de espetacularização, dramatização, banalização e até mesmo 

simulação de fake news5 relativas a fatos diversos. 

Diante disso há uma retomada, sob a ótica do pesquisador, sobre como 

foram as eleições presidenciais de 2018, o que remete aos mecanismos de 

comunicação utilizados por atores políticos e os respectivos campos partidários. 

A história recente do Brasil é marcada, desde a Constituição Federal de 1988 

(CF/1988), por uma “obediência” constitucional que pode (ou não) ser 

questionada por parte da sociedade. Nesse período, o país testou princípios que 

sustentam o conceito de “democracia” com a consulta ao povo por meio do 

“voto”, mas tal aspecto não será aprofundado na dissertação. No entanto, faz-se 

necessário compreender a cronologia histórica recente do país, em especial no 

período democrático que perdura até os dias atuais.  

O recorte investigativo da história contemporânea se inicia nas eleições 

de Fernando Collor de Melo em 1990 e vigora até o presente momento, com a 

eleição de Jair M. Bolsonaro (2018) para a Presidência da República. 

Compreende-se que as regras vigentes e o espaço temporal de consulta popular, 

                                            
5 Terminologia utilizada especialmente na internet para definir uma notícia falsa que percorre um 
espaço midiático como se fosse um fato verdadeiro. 
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para escolha dos representantes, ocorreram em consonância às normas pré-

estabelecidas. No entanto, é vale entender como ocorreram os últimos 

processos eleitorais no Brasil conforme as concepções do pesquisador para, 

então, facilitar o entendimento acerca da análise dos resultados.  

O ciclo democrático no Brasil se refere a períodos de quatro anos. Desde 

2002, o país foi presidido pela corrente política (e obviamente ideológica) dos 

Partidos dos Trabalhadores (PT), que substituiu o governo do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Dependendo do olhar lançado sobre tais partidos 

e contextos políticos, é possível uma compreensão simplória e equivocada de 

que ambos têm raízes históricas semelhantes, e consequentemente, ideologias 

correlatas – essa linha de reflexão se distancia do entendimento do pesquisador. 

Tal explanação superficial da conjuntura política tem o intuito de facilitar a 

compreensão da análise, pois a linha de pesquisa não contempla os objetivos 

estudados. 

Nesse sentido, é necessário retomar as eleições presidenciais de 2014 

para compreender os efeitos na eleição subsequente, em 2018 – nesse ano, o 

cargo foi disputado pela então presidenta e candidata à reeleição, Dilma 

Rousseff (PT), e por Aécio Neves (PSDB). Para o analista, na corrida eleitoral 

houve um fato determinante para o futuro político dos respectivos campos 

partidários, com ênfase no uso da internet como mecanismo de campanha 

eleitoral, inserindo o debate eleitoral no universo do ciberespaço. O conceito de 

campanhas publicitárias voltadas aos internautas (e não mais somente aos 

telespectadores), o engajamento por parte dos atores políticos, as ferramentas 

de comunicação on-line e as redes sociais tomaram dimensões significativas no 

aspecto do marketing político durante o pleito eleitoral de 2014. 

Soma-se a isso o episódio em que o candidato derrotado, Aécio Neves 

(PSDB), questionou publicamente o resultado das eleições e a lisura do processo 

eleitoral. Tal fato, sob a visão do pesquisador, foi determinante para a difusão, 

sobretudo via redes sociais, da real função do voto e, por conseguinte, da 

democracia, tendo em vista que o processo democrático e a justiça eleitoral que 

o conduz foram colocados em dúvida.  

Os fenômenos supracitados resultaram, conforme a visão do pesquisador, 

em uma descrença no processo eleitoral brasileiro e, consequentemente, na 

democracia. Ademais, houve um movimento liderado por atores políticos, em 
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virtude da insatisfação popular, que levou à divulgação de discursos que 

permeariam as redes sociais e subsidiariam os discursos a serem explorados na 

eleição subsequente, em 2018. Notadamente, a utilização das tecnologias, em 

especial das TICs, não foi capaz por si só de conduzir um candidato à 

Presidência da República, e sim uma consequência de ações articuladas e 

conduzidas por esse ator político por meio de mecanismos tecnológicos de 

comunicação e interação social.  

No período em que ocorreu a pesquisa, foi transmitida ao mundo a cena 

do candidato à Presidência da República, Jair M. Bolsonaro, sendo esfaqueado 

em meio a uma multidão. Capturada por inúmeros celulares, a cena estava 

sendo retransmitida quase que instantaneamente em todos os veículos de 

comunicação e, junto com ela, incontáveis manifestações de apoio e críticas. Tal 

acontecimento marcou não apenas o rumo das eleições presidenciáveis de 2018 

no Brasil, como também mostrou o poder das redes sociais na propagação de 

fenômenos diversos.  

Sobre eventos semelhantes, com as devidas proporções, foi dito:  

 

11 de setembro 2001: assistimos, ao vivo, pela televisão, aviões se 
chocarem contra TwinTowers e a cena era familiar pois já tínhamos 
vistos, inúmeras vezes, nas telas, em super-produções americanas. 
Entre a cena real e alguma cena de filme, ficamos indecisos: como 
distingui-las na era das tecnologias de informação, quando tudo se 
valoriza em imagens e redes flutuantes que invadem nossa 
percepção? O assombro banalizou-se. As incontáveis vezes repetidas, 
cristalizou-se no instantâneo de nossas retinas, como parte do 
espetáculo que, passado o espanto, grudou-se no cotidiano. 
(GREGOLIN, 2003, p. 9). 

 

De fato, a banalização do absurdo se soma de forma espantosa à 

respectiva espetacularização. Essa percepção, antes conduzida pelos meios 

tradicionais de comunicação (como a televisão), vê hoje seu espaço ser ocupado 

por novas TICs. Refletir acerca da espetacularização desses fenômenos sob os 

holofotes da AD condiciona a construção de novas reflexões. Diante disso, 

Gregolin (2003, p. 13) esclarece que “essa nova maneira de produzir cultura por 

meio do espetáculo leva à instabilidade das massas, suplantadas pela 

visibilidade do homem-político”. 

A adoção de uma plataforma de publicidade midiatizada – não com a 

forma tradicional de jornais, rádios e televisão, mas sim pelas redes sociais como 
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FB, Twitter e Instagram – auxiliou na condução do candidato Jair M. Bolsonaro 

à Presidência da República, levando ao poder central do Brasil um pensamento 

político ideológico atrelado ao conservadorismo e às tradicionais bandeiras de 

uma direita nacionalista, juntamente com parte dos militares que, desde a 

consolidação da CF/1988, estavam distantes do protagonismo político. A adoção 

por esse candidato, em período pré-eleitoral e durante a campanha, de um 

discurso breve, simples e direcionado ao povo, sem intermédio direto dos 

grandes veículos de comunicação, se demonstrou eficaz em termos de novas 

TICs. Tais metodologias e conceitos ideológicos impetrados pelo candidato em 

seu discurso, a priori, relevam ao analista algumas características que moldam 

a FD desse indivíduo, fenômeno semelhante que foi objeto de reflexões 

anteriormente na França: 

 

Times is Money. Simplicidade calculada: comunicar em política, seria 
empregar um pouco de palavras do francês fundamental, fazer frases 
curtas, introduzir algumas fórmulas. Rebaixando de suas grandezas 
teóricas, assegurando um serviço ideológico mínimo, o discurso então 
compreendido como um produto homogeneizado de um consumo de 
massa. Só se pode, certamente, alegrar-se com a mudança de 
finalidade desses jargões opacos que ainda constituem muito 
frequentemente a língua materna da política. Entretanto, a brevidade e 
simplicidade normatizadas das preposições não garantem em nada a 
transparência dos intensões, quando estão acompanhadas de uma 
obsessão por pequenas frases, de uma argumentação esquematizada, 
de uma inquietude fascinada pela audiência. (COURTINE6 apud 
GREGOLIN, 2003, p. 23). 

 

Se a sociedade contemporânea se acostumou ao longo das últimas 

décadas, sobretudo no período pós-guerra, ao surgimento constante de 

tecnologias que propiciam maior fluxo de interação comunicativa, ela também se 

adequou aos novos paradigmas imputados por elas. Discursos políticos 

proferidos nos estúdios e propagados por meio de rádios e TVs, que comumente 

perduravam horas ininterruptas de um monólogo cansativo no qual o emissor 

(político) proferia seu discurso sem medir instantaneamente os resultados ou as 

consequências da fala perante os sujeitos interpelados por seus dizeres. No 

entanto, quando se transportam as tradicionais discussões políticas para o 

âmbito das redes sociais, muda-se a forma como é apresentado o discurso. Não 

                                            
6 Professor da Université Paris III, Sorbone Nouvelle, Paris, possui trabalhos consagrados nos 
campos da AD e da História das Mentalidades.  
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se trata de pensar um gênero de discurso próprio ao mundo digital, e sim de 

ampliar o espaço discursivo. 

Sobre o conceito de gêneros digitais, Araújo (2016, p.49) assevera que “a 

figura sugere que as esferas de atividades são inúmeras e que elas se 

interpenetram, gerando misturas de gêneros”. Necessariamente se compreende, 

nesta análise, que até mesmo um gênero discurso ainda não interligado com 

outro de maneira direta passa a ter simetria a partir das intersecções presentes 

no interdiscurso e em inter-relações construídas entre todos os gêneros 

discursivos. 

Na sequência, a Figura 3 ilustra a esfera de atividades inseridas na 

comunicação: 

 

Figura 3 - Esfera de atividades 

 

Fonte: Reproduzida por Andrade (2018), com base em Araújo e Leffa (2016, p. 52). 

 

Na análise, fica compreendido que os gêneros discursivos se relacionam 

até mesmo se não o fizerem de forma direta, mas com subconexões que influem 

direta ou indiretamente na constituição do outro gênero discursivo e de todo 

discurso que o engloba. As esferas da comunicação são multifacetadas e se 

entrelaçam, e, mesmo que uma não esteja interconectada de maneira direta, 

compreende-se que todos os gêneros se interligam por pontos, o que possibilita 

a geração de inúmeras vertentes.  

Como proposto por Bakhtin (2000) apud Araújo e Leffa (2016, p.51), “cada 

esfera da comunicação da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
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enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso”. Nessa 

perspectiva, não há uma esfera digital e nem mesmo gêneros digitais – estes 

devem ser vistos como um meio, em que as manifestações discursivas e os 

enunciados são interligados com diversos gêneros: 

 

Na perspectiva bakhtiniana, os gêneros não são digitais, mas 
discursivos. Contudo, no contexto da efervescência das práticas de 
linguagem dos ambientes digitais, é razoável admitir que eles 
passaram por um processo de conectividade (Cardoso 2011), o que é 
diferente de uma mera digitalidade dos gêneros. Por digitalidade, 
entendo a simples transferência do ambiente do texto, em PDF, por 
exemplo, para os domínios da web. Por conectividade, entendo as 
diversas formatações e convergências por que passam as práticas 
discursivas na web. (ARAÚJO e LEFFA, 2016, p.52) 

 

Para refletir sobre como a TV e o rádio abalaram a comunicação e a 

linguagem, basta transpor o pensamento sobre o impacto da internet nesse 

mesmo sentido. Desse modo são mensuradas as consequências propiciadas por 

esse fenômeno de conectividade. 

 

2.4 O conceito de interincompreensão e as redes sociais 

 

Neste ponto, é preciso refletir sobre o conceito de interincompreensão, 

pelo fato de a pesquisa ser constituída por enunciados discursivos que estão 

presentes em ambientes virtuais de comunicação. Tal conceitualização abarca 

as disparidades observadas nos discursos, sejam eles proferidos pelos sujeitos 

internautas ou mesmo pelos candidatos nos respectivos pronunciamentos.  

 

Cada discurso repousa, de fato, sobre um conjunto de semas 
repartidos em dois registros: de um lado, os semas “positivos”, 
reivindicados; de outro, os semas “negativos”, rejeitados. A cada 
posição discursiva se associa um dos dispositivos que se faz 
interpretar aos enunciados de seu Outro, traduzindo-os nas categorias 
de registro negativo de seu próprio sistema. Em outras palavras, esses 
enunciados do Outro só são “compreendidos” no interior do 
fechamento semântico do intérprete; para constituir e preservar sua 
identidade no espaço discursivo, o discurso não pode haver-se com o 
Outro como tal, mas somente com simulacro que ele constrói. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 100). 

 

Esse conceito deve ser visto como primordial para a constituição das 

análises, pois o sujeito internauta, ao ser interpelado pelo discurso contrário à 
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FD, compreende o enunciado do “Outro” a partir dos próprios sistemas de 

restrição. Portanto, tal fenômeno é essencial para a origem dos discursos 

emoldurados na interincompreensão.  

 

Se incompreensão no interior do espaço discurso não decorre dos mal-
entendidos linguageiros usuais, ela parece, ao contrário, inscrever-se 
em uma problemática que adquiriu seu título de nobreza em história 
das ciências, a da “redutibilidade” ou “irredutibilidade” de uma teoria 
científica a uma teoria anterior. (MAINGUENEAU, 2008, p. 100). 

 

Aqui, a não linearidade dos discursos proferidos em ambientes virtuais, 

sobretudo nas redes sociais como o FB, influenciam de forma substancial na 

incompletude das interpretações dos discursos, fazendo com que flua uma 

cadeia de discursos e contradiscursos surgidos a partir de “mal-entendidos 

linguageiros”. Isso ocorre em decorrência das características de construção dos 

enunciados presentes nas Redes Sociais Online (RSOs): 

 

Quando o discurso humanista devoto se encontrava num espaço 
discursivo diferente, seu lugar já estava inscrito no universo semântico 
de seu futuro adversário, o de uma devoção austera: o discurso novo 
não é pensado como tal, é integrado à grade preexistente. Da mesma 
maneira, para um discurso Marxista-Leninista ortodoxo, qualquer 
discurso que se desenvolva sobre outras bases que os fundadores 
repertoriaram desde a origem. Nesse domínio, manter a própria 
identidade e definir a priori todas as figuras que o Outro pode assumir 
é uma só e mesma coisa. (MAINGUENEAU, 2008, p. 105). 

 

Tal conceitualização fundamenta parte considerável do corpus analisado 

e representa, ao menos a priori, uma relação direta entre os sujeitos internautas 

(com os respectivos enunciados discursivos) e os atores políticos de sua 

predileção.  

Um discurso novo, quando posto nas redes sociais, se dissipa e dilui em 

contradiscursos, fenômeno justificado pela não linearidade observada nos 

enunciados discursivos via ciberespaços. Tal característica da comunicação 

mediada por ambientes virtuais on-line e teorizada nesta dissertação afeta 

diretamente a capacidade de compreensão de um determinado discurso. 

Consequentemente, qualquer novo discurso político inserido naquele espaço 

discursivo será compreendido pelos sujeitos ali presentes a partir de diversas 

FDs.  
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Cumpre dizer que, segundo Coscarelli (2002), a pressa é um fator 

presente em todos os aspectos concernentes às novas tecnologias. A palavra 

de ordem é não perder tempo, e tais características dos ambientes on-line 

interpelam os discursos inseridos nesses contextos.   
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS: ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

Das telhas, eu sou o telhado; 
A pesca do pescador; 

A letra A tem meu nome; 
Dos sonhos, eu sou o amor. 

(Gita. Raul Seixas) 

 

 

3.1 Fronteiras do discurso político e as redes de comunicação e interação 

social 

 

Discutir sobre as transformações sociais oriundas do surgimento de novas 

tecnologias, em especial no período pós-guerra, além de compreender o impacto 

delas na sociedade e mensurar as inúmeras formas como as mudanças se 

manifestam, principalmente nos processos de interação social, é fundamental 

para entender as análises realizadas neste estudo. Um discurso é dissipado no 

tempo e no espaço de acordo com os mecanismos de propulsão e propagação 

utilizados pelos agentes envolvidos, e as tecnologias disponibilizam meios e 

recursos cada vez mais eficientes para difundir a comunicação. 

Nesses termos, reflete-se sobre o efeito da comunicação nas mídias, 

diante da espetacularização dos fatos geralmente promovidos por ela. O sentido 

dos discursos produzidos/difundidos em um ambiente midiático toma forma 

segundo a materialização deles em textos, imagens, sons ou vídeos, bem como 

o ritmo em que são propagados na sociedade, quando mediados por veículos de 

comunicação e informação.  

Desse modo, a disseminação se dá a partir das inúmeras mídias, e esse 

ciclo promove o surgimento de incontáveis manifestações discursivas 

permeadas de interincompreensões e construídas por diversos sujeitos 

(ouvintes, leitores, telespectadores e internautas) de variadas culturas e 

ideologias que, de alguma forma, foram alcançados por tais discursos.  
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Assim, objetiva-se pensar sobre a organização da sociedade pós-

moderna, com o propósito de compreender o funcionamento de um conjunto de 

segmentos institucionais e sociais; as transformações atravessadas pela 

sociedade; as mudanças alcançadas nos meios de produção e consumo; os 

hábitos e costumes; e as transformações observadas. 

Imputa-se, aqui, o poder das mídias no processo de transformação da 

sociedade. Isso instiga o campo político a absorver tais transformações e força 

o debate político a aderir os mecanismos midiáticos para propagar e 

espetacularizar informações. 

 

Volatividade e efemeridade nos serviços, nas ideias e nos desejos, e 
instantaneidade e descartabilidade das mercadorias são duas 
tendências do refinamento do capitalismo nos tempo pós-moderno. Em 
detrimento da ética, aflora a estética capitalizada, a era é a da imagem, 
do parecer e do aparecer. Torna-se necessário ater-se à mudança 
estética estabelecida com as relações de força que emanam da cultura 
do consumo de massa: a mobilização da moda e da arte pop, da 
televisão e de outras formas de mídia de imagem; os estilos de vida 
urbana vertem-se em parte da vida cotidiana do capitalismo. 
- Paralelas às mudanças (mas, com elas relacionadas) ocorridas nos 
planos econômicos e culturais, estabeleceram-se aquelas próprias ao 
espaço político. A política “espetacularizou-se”, inseriu-se, com efeito, 
nos padrões midiáticos modernos: “o espetáculo político”, nos termos 
de Jean-Jacques Courtine, ou “a política como espetáculo”, para 
retornar a expressão de Renato Janine Ribeiro (1994), correspondente 
a uma certa “passagem do espaço público à condição de marketing, 
merchandising” (CHAUÍ, 1992, p.385). Deste modo, a relação entre a 
pós-modernidade e a espetacularização da política parece irrefutável 
(PIOVEZANIFILHO, 2003, p. 51). 

 

Não prevalece o entendimento de que política e espetacularização não 

caminham juntas desde os primórdios, mas sim de que a sociedade pós-

moderna enfrenta movimentos bruscos no campo dos discursos políticos. Isso é 

fruto do advento das novas mídias e da adaptação das tradicionais ao novo 

panorama tecnológico e ao paradigma comportamental da sociedade. 

Sob esse viés, o sujeito, ao ser interpelado por um discurso difundido nas 

redes (mídias) sociais, pode interpretá-lo e reproduzi-lo a partir do interdiscurso 

que o constitui conforme releituras inseridas na interincompreensão oriunda do 

discurso original. Até mesmo o discurso dito “original” se fez em um contexto 

repleto de interdiscursos impregnados à temática, ou seja, é construído segundo 

inúmeros gêneros discursivos que se interpelam. 
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Conceitos de sujeito “livre” de assujeitamento e de sujeito “plenamente” 

assujeitado, conforme elucidado anteriormente, não podem ser considerados. 

Há a necessidade de refletir sobre tal fenômeno e associá-lo às mídias digitais 

ditas virtuais, isto é, as “redes sociais”, obtendo-se um vasto campo para o 

desenvolvimento de pesquisa nas áreas de AD e FD. 

 

A criação dessa ilusão de “unidade” do sentido é recurso discursivo 
que fica evidente nos textos da mídia. Como o próprio nome parece 
indicar, as mídias desempenham o papel de mediação entre seus 
leitores e a realidade. O que os textos da mídia oferecem não é a 
realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas 
simbólicas de representação de sua relação com a realidade concreta. 
– Nesse sentido, como construtora de imagens simbólicas, a mídia 
participa ativamente, na sociedade atual, da construção do imaginário 
social, no interior do qual os indivíduos percebem-se em relação a sim 
mesmos e em relação aos outros. Dessa percepção vem a visualização 
do sujeito como parte de uma coletividade. (GREGOLIN, 2014, p. 97). 

 

A rede social pode ser composta fisicamente por indivíduos que 

compartilham do mesmo ambiente ou são signatários dos mesmos anseios 

sociais, o que possibilita a formação de um grupo com sujeitos que possuem 

pensamentos ou modos de vidas correlatos. No entanto, o conceito de redes 

sociais, se modificou com o surgimento e a popularização das plataformas on-

line de comunicação na internet: salas de bate-papo (bate-papo UOL, BOL, 

Terra), programas e aplicativos de comunicação (Skype, MSN, WhatsApp) e 

plataformas de comunicação e interação social, vistas como “redes sociais” 

(Instagram, FB, Twitter). Vale citar que a fundamentação básica da concepção 

de redes sociais permanece semelhante à do ambiente físico, mas com 

características de interações diferentes, as quais serão detalhadas mais adiante.  

Há características específicas nas RSOs, em se tratando das demais 

concepções sobre a terminologia “rede”. As RSOs possuem aspectos inatos, por 

não se prenderem às fronteiras físicas ou geográficas. Ao mesmo tempo, elas 

outorgam a sociedade contemporânea, cuja base social é composta por nativos 

digitais, cujos hábitos eram inimagináveis há décadas.  

RSOs possuem papel relevante e cada vez mais visível de influência e 

ingerência nos debates sociais, em que até mesmo as mídias tradicionais de 

comunicação se apropriaram delas como ferramenta de transmissão de 

informações. Ademais, possuem características inatas de criação, propagação 

e dissipação da comunicação, ou seja, as RSOs obedecem a uma ordem própria 
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de construção dos enunciados e de consolidação ou não de um discurso naquele 

meio.  

Buzato (2016, p.34) referencia que: “Há três concepções de redes que 

evidenciam propiciações e restrições teóricas e metodológicas específicas para 

o uso das redes sociais on-line”. Ainda sobre as concepções de RSOs, o autor 

sintetiza as três concepções de rede, conforme a Figura 4: 

 

Figura 4 - Quadro com sumário comparativo das apropriações metodológicas 
das três concepções de rede. 

 Redes técnicas Redes sociais Mônadas 

Foco Poder e espaço Epistemologia  Ontologia 

Concepção de 
“ser” subjacente 

Ser é estar 
(circulação). 

Ser é 
(atomização). 

Ser é ter 
(diferenciação 
com 
continuidade). 

Relação entre 
entidade e 

contexto (e/ou 
estrutura) 

Inclusão e 
exclusão. 

Descontinuidade 
e interação (dois 
níveis de 
causalidade). 

Continuidade e 
navegação (um 
nível e 
multiplicação). 

Relação entre 
sujeito, objeto e 

agência 

Sujeito e objeto 
são separados e 
possuem 
identidades fixas 
que prendem sua 
ação.  

Sujeito e objeto 
são separados e 
têm identidades 
posicionadas 
que condicionam 
sua ação. 

A agência 
precede a 
existência, e a 
distinção entre 
sujeito e objeto 
não se aplica. 

Tipos de 
relações entre 

atores 

Dominação.  Interações locais 
que geram 
efeitos globais. 

As agências 
precedem a 
existência, e a 
distinção entre o 
sujeito e o objeto 
não se aplica. 

Estratificação do 
“real” 

Internalidade 
(materialidade 
espacial) e 
externalidade 
(finalidade 
econômica).  

Ponto de vista 
analista: 
individual e 
coletivo (micro e 
macro, local e 
global).  

Não há 
estratificação, 
mas a 
multiplicação de 
pontos de vista 
para todos os 
autores.  

Organicidade O todo é a soma 
das partes, mas 
uma parte pode 
pertencer a mais 
de um todo 
(redes locais, 
redes 
translocais). 

Todo e parte são 
constitutivos. O 
todo é sempre 
maior e mais 
complexo do que 
as partes. 

Todo e parte são 
contingentes. O 
todo é sempre 
menor do que as 
partes.  
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Percurso usual 
de investigação 

Ciclos interativos 
(mensuração e 
qualificação).  

Do mais simples 
para o mais 
complexo.  

Do mais 
complexo para o 
mais simples.  

Método Regulamentação. Modelagem.  Navegação e 
sobreposição. 

Fonte: Organizado7 por ANDRADE, Alois, 2018. 

  

O autor ilustra uma tentativa de identificação de RSO e parametrização 

metódica para análise. No entanto, tal referência serve como parâmetro ao 

identificar as características das RSOs, pois “é pertinente enfatizar a 

insuficiência do quadro conceitual para dar conta de um tipo específico de RSO” 

(BUZATO, 2016, p.46). 

A terminologia RSO não deve ser vista sob a perspectiva de redes 

técnicas, pois, nas palavras de Buzato (2016, p.46), “ela funde energia e 

comunicação, em lugar de separá-las, para produzir territórios”; logo, não 

contempla o objeto central da pesquisa, isto é, a comunicação, e, quando o termo 

é posto sob perspectiva de redes mônadas, obter-se-á outra visão que também 

não satisfaz plenamente os anseios da investigação.  

Buzato (2016, p.46) diz ainda que “ficaríamos mais à vontade para ignorar 

as distinções entre informação e energia, objeto e sujeito, contextualizante e 

contextualizado”. Admite-se, porquanto, que os objetos nos quais as RSOs se 

inserem, como televisão, relógios, telefones, etc., são atores sociais, mesmo que 

momentaneamente nesta reflexão. “Teremos que lidar não só com a 

dependência de contexto diante das regras de interação, mas com a influência 

de regras de recontextualização nas interações”. (BUZATO, 2016, p.46). Não 

resta ponderação mais eloquente do que observar as RSOs e compactuar da 

discussão sobre redes sociais em ambientes de ciberespaço. 

 

3.2 O momento político e a escolha dos discursos via redes sociais 

 

A construção e a difusão de um discurso partem necessariamente da 

alegação de que deve ser alcançado o máximo de indivíduos possíveis, e, para 

tal, o enunciado discursivo é ajustado de acordo com o grupo e/ou rede social 

                                            
7 Adaptado pelo autor de Buzato (2016, p.46) 
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em que será posto. Sendo assim, cabe ao sujeito emissor do discurso 

compreender a noção de tempo e espaço no qual irá inserir sua fala. 

Por natureza, o discurso político é construído pela soma de outros 

gêneros discursivos interligados; logo, deve ser analisado a partir do 

entendimento de um complexo emaranhado de interdiscurso que coabitam e 

emolduram os discursos ditos como “políticos” – “religiosidade”, “economia”, 

“educação”, entre outros. 

 

A interação humana se complexificou com as tecnologias digitais, 
culminando na criação de comunidades virtuais, constituídas 
exclusivamente pela linguagem. A primeira grande comunidade a 
reunir pessoas de interesses diversos foi o Orkut, extinto em 2014, pois 
a maioria de seus participantes migrou para o Facebook. Criado em 
2004, por quatro alunos da Universidade de Harvard: Mark Zuckerberg, 
Dustin Moskovitz, Chris Hughes e o brasileiro Eduardo Saverin. O 
objetivo principal era reunir os alunos da Universidade de Harvard, mas 
seu sucesso ultrapassou os muros daquela universidade e chegou as 
outras. A partir de 2006, quando abriu acesso a qualquer pessoa com 
mais de 13 anos com um e-mail válido, a nova rede social alcançou o 
mundo... (PAIVA, 2014, p. 95). 

 

O FB se trata de um fenômeno novo, com pouco mais de uma década de 

existência, e de abrangência mundial. Assim como as demais RSOs, possui 

particularidades na estrutura, com uma dispersão heterogênea, pois não atende 

uma comunidade restrita de estudantes, como foi pensada em sua origem, mas 

sim integra uma gama significativa de membros que possuem características e 

opiniões convergentes à própria FD. Esse movimento é visto na análise como 

um conjunto de sujeitos com culturas e ideologias distintas, por vezes situadas 

em campos opostos que interagem entre si por intermédio das RSOs e que 

essencialmente ancoram argumentos discursivos na interincompreensão dos 

demais discursos existentes naquele ambiente virtual.  

Em um contexto temporal, pode-se entender que o FB se porta como uma 

extensão virtual de parte significativa da sociedade; incorpora conceitos de 

comunicação e interação digital; e, em parte, constrói um novo modelo de 

interação social. Aqui se lançam as concepções de AD em um ambiente virtual 

de relações sociais e pluriculturais. 

Fundamentalmente, a escolha sobre “o que dizer”, “como dizer”, “onde 

dizer” e “quem irá dizer” influi no sucesso ou fracasso da abordagem discursiva. 

Sargentini (2003, p. 125) diz que: “um termo muito frequente em toda campanha 
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eleitoral no Brasil foi sem dúvida, o emprego”. Tal entendimento se incorpora aos 

debates políticos, em virtude de inúmeros momentos históricos no país que 

abarcam o crescimento econômico e a geração de empregos, com períodos de 

desaceleração econômica e desemprego. Portanto, ao abordar a temática 

“emprego” no discurso político, mais especificamente no âmbito da campanha 

eleitoral, o emissor adequará seu discurso conforme as características 

discursivas exigidas pelo veículo de comunicação que conduzirá os próprios 

dizeres. 

Diante disso, discutem-se questões inerentes à linguagem utilizada na 

internet, suas características e particularidades, em que se coaduna om Possenti 

(2009, p.60), ao dizer que, “quando se ataca a linguagem da internet (se é que 

há uma!), nem sempre se sabe muito bem do que se fala”. Dessa maneira, a 

reflexão sobre a linguagem e a comunicação mediada pela rede mundial de 

computadores remete à necessidade de se desprender da visão estruturalista da 

linguagem e repensar as concepções normativas que regem a gramática, pois, 

no ambiente virtual, a comunicação escrita obedece a padrões e normas próprias 

no que se denomina como “internetês”: 

 

Mas afinal o que é o internetês? O Google surpreende, porque suas 
primeiras informações são sobre um léxico especializado para falar de 
informática e seus derivados. Mas o sentido mais restrito, que está em 
questão, quando se discute “linguagem”, é bem outro. Trata-se, no 
caso, simplesmente, de aspectos da escrita empregada em e-mail, em 
chats, em blogs. Talvez, principalmente em chats, que são “conversas” 
escritas que grupos mantêm entre si (e que frequentemente, se me 
perdoarem o trocadinho óbvio, são de fato muito chatas). Ainda mais 
especificamente – pelo menos é esse o sentido que a mídia dá a essa 
palavra – trata-se da grafia da grafia utilizada por certos usuários dos 
computadores, em geral, jovens e adolescentes que passam horas 
“teclando”, isto é, trocando mensagens por escritos. Em resumo, trata-
se da grafia, nada mais do que grafia. (POSSENTI, 2019, p. 60). 

 

Diante de um paradigma novo para estudiosos da língua, necessita-se, no 

caso das RSOs, compreender o ambiente do FB em que os enunciados são 

postos, a qual segue uma forma peculiar para grafia dos enunciados. Com o 

argumento de que as grafias utilizadas nas postagens subjuga a condição de 

letrado seus emissários, há a pré-concepção de que o advento do internetês 

caracteriza o início da deformação da língua formal – esta pesquisa não parte 

dessa compreensão. Possenti (2019, p.60) sobre a problemática diz que: “Se o 
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internetês é apenas um conjunto de soluções ortográficas, então, 

evidentemente, não ameaça a língua portuguesa e nem pode, a rigor, ser 

chamada de linguagem”. 

A comunicação mediada pelas RSOs é um fenômeno intrínseco à 

sociedade contemporânea, como explicado anteriormente. Entretanto, o estudo 

vislumbra observar o desdobramento desse processo no debate político e nos 

entraves pertinentes à proliferação de manifestações discursivas geradas a partir 

da interincompreensão do discurso ali posto, bem como do interdiscurso que 

compõe a narrativa discursiva.  

Há em qualquer rede social on ou off-line, digital ou física, características 

comuns que levam à manifestação dos estudantes de maneira relativamente 

semelhante. No entanto, como elucidado previamente, as RSOs oferecem aos 

sujeitos nela inseridos uma gama maior de possibilidades de interação entre si. 

Paiva (2014, p.64) assevera que “o comportamento dos usuários no bioma virtual 

FB espelha suas atividades na sociedade por meio de manifestações públicas 

ou privadas”. Com isso, a exteriorização de discursos que se apresentam mais 

agressivos aos olhos de quem observa os debates via redes sociais encontra um 

campo fértil para propagação, algo analisado a partir da interincompreensão 

presente nos discursos. 

 

Sistemas como Facebook, entendidos como sistemas ecológicos 
complexos, organizam-se por meio de processos semelhantes aos da 
seleção natural na evolução biológica. Os usuários não apenas se 
ajudam mutualmente, executam ações altruístas propiciando o 
comensalismo, como também competem, exercem poder, negociam, 
transgridem, agem como predadores, incomodam, perturbam, são 
excluídos por um e incluídos por outros. (PAIVA, 2014, p. 60). 

 

Como as RSOs se comportam de acordo com a extensão das redes 

sociais físicas e reproduzem comportamentos sociais evidentes no seio social, 

observa-se que as RSOs influenciam os “usuários internautas” que se inserem 

nelas. Ainda sobre o conceito, Paiva (2015, p. 68) discorre que o “FB é uma boa 

amostra virtual do mundo real. Lá estão crianças (apesar das normas que 

estipulam a idade mínima de 13 anos) e adultos de variadas partes do mundo, 

de crenças e culturas diferentes e com hábitos e intenções diferentes”. Assim 

sendo, a RSO se torna uma amostragem fidedigna da sociedade, em virtude da 

abrangência global e de características regionalizadas, para que as 
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problemáticas debatidas em parte significativa da sociedade sejam 

transportadas ao ambiente virtual. No entanto, com adesão cada vez maior, as 

RSOs, como mecanismos de transmissão de informações, em especial pelos 

principais setores da comunicação, propiciaram um fenômeno inverso, 

sobretudo no campo da política. 

Temáticas adotadas nos discursos políticos passaram a ser iniciadas nas 

RSOs para depois ganharem força nas ruas, se materializarem em propostas de 

governos ou culminarem em discussões mais acaloradas em protestos e 

manifestações populares. A força com que as RSOs passaram a exercer está 

diretamente vinculada à capacidade de organização e mobilização 

proporcionada pelas teias sociais. 

Em outro fenômeno característico nas RSOs, sobretudo no que tange às 

postagens de cunho político, nem todos os enunciados recebem, por parte dos 

usuários da rede, o mesmo grau de importância. Desse modo, uma mensagem 

postada a partir de um perfil de um ator político ou não toma proporções maiores 

ou menores de acordo com a forma como a postagem é adotada pelos demais 

membros da rede – tal fenômeno, conhecido como efeito borboleta, já foi 

estudado antes por outras áreas do conhecimento. 

 

Outra característica do FB é a não linearidade: os efeitos gerados por 
uma rede social não são necessariamente proporcionais às suas 
causas. Uma pequena contribuição de um de seus membros pode ter 
um efeito desproporcional à sua origem e levar a uma revolução 
interativa. Outras vezes, uma mensagem importante não merece a 
mesma atenção. Este efeito desproporcional às causas foi nomeado 
de efeito borboleta por Lorenz (2001) quando, em seus estudos sobre 
meteorologia, descobriu que o sistema meteorológico não é estável e 
que pequenas alterações nesse sistema podem gerar consequências 
imprevisíveis. (PAIVA, 2014, p. 69). 
 

A convicção sobre a teoria do efeito borboleta, no que diz respeito às 

postagens nas RSOs, influencia esta investigação. Quando é lançado um 

discurso de cunho político-ideológico, ele pode tomar proporções incontroláveis 

e imprevisíveis nas redes sociais em decorrência (ao menos em parte do recorte 

analisado) da interincompreensão do discurso como um todo. Isso faz com que 

os contradiscursos não tenham a mesma repercussão ou reescrevam o discurso 

a partir da própria FD, podendo causar a migração dos debates do ambiente 

virtual para ruas e palanques políticos-eleitorais, com temas centrais para propor 
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novas diretrizes governamentais postuladas por atores políticos daquele 

momento.  

 

Como o sistema é aberto, as discussões saem dos limites do FB e 
passam a ser temas de jornais, rádios e TVs e das conversas face a 
face. Da mesma forma, outras práticas sociais interferem nas ações de 
linguagem dentro do FB. Notícias sobre políticas, curiosidades, crimes 
bárbaros, dentre outras, são reproduzidos no FB e geram debates e 
manifestações de opiniões. O FB é, pois, complexo, dinâmico, aberto, 
sensível a feedback, adaptativo, não linear e sujeito a atratores, 
estendidos como estados de fase. “Um atrator é uma região é uma 
região no estado de fase de um sistema para o qual o sistema tende a 
se mover” (Larsen-Freeman e Cameron, 2008:50), “um ou mais modos 
particulares de comportamentos (que podem ser bastante complexos) 
que o sistema prefere dentre todos os outros modos possíveis”. 
(PAIVA, 2014, p. 70) 

 

Portanto, quando se conceitua a RSO como um mecanismo capaz de 

propiciar uma teia não linear de interação e comunicação, os agentes envolvidos 

(ditos internautas) se comportam de formas variadas. Nos enunciados 

discursivos de interincompreensão, em que tais usuários da RSO os interpreta 

de forma pulverizada e conforme o contexto em que são postos, as postagens 

ganham ainda mais força dentro e fora da rede social. 

 

3.3  A materialização do discurso na rede social Facebook 

 

Retomam-se aqui os objetivos que norteiam a pesquisa e os critérios 

adotados, com a estruturação de uma análise a respeito dos discursos e 

interdiscursos observados em duas postagens8 disponibilizadas na rede social 

FB, conforme a perspectiva teórica da investigação9. Assim sendo, compõem o 

corpus desta pesquisa, além das referidas postagens, os 20 primeiros 

comentários10 disponibilizados no ciberespaço em cada post. Esses discursos 

se deram após a promulgação dos resultados das eleições presidenciais no 

Brasil em 2018; assim, propõe-se uma reflexão sobre as postagens, quando 

mediadas pelas RSOs. 

Nesses termos, reitera-se que os posts que formam o corpus da 

investigação e as ordens das postagens se referem a mensagens 

                                            
8 Ver Capítulo II – F = Figura 1 – Parte do corpus da pesquisa. 
9 Ver Capítulo II – Aporte teórico.  
10 Ver Anexos III e IV 
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disponibilizadas pelo FB no perfil utilizado pelo pesquisador na plataforma digital, 

no momento de coleta dos dados. Os posts podem ser retirados da plataforma, 

de acordo com regras estabelecidas nos termos de uso do site. Adotam-se, para 

a construção do estudo, os seguintes critérios11 de análise: identificação do 

sujeito, ideologia aflorada no discurso e interdiscurso que permeia o contexto 

discursivo. 

Destacam-se, a partir desse ponto, os resultados obtidos e os conceitos 

que nortearam a delimitação do corpus da pesquisa. Para tal, as análises se 

consolidam nas premissas de Maingueneau (2015, p. 39) relativas à AD que, por 

sua vez, “não pode estudar textos, a não ser que seja convertido em corpus”. 

Maingueneau (2015, p. 39) também teoriza a constituição do corpus de uma 

pesquisa o qual “pode ser constituído por um conjunto mais ou menos vasto de 

textos ou de trechos de textos, até mesmo por um único texto”. 

Contudo, ao consolidar o objeto de estudo, parte-se da visão definida por 

Maingueneau (2015). Para ele, o analista de discurso deve reunir os dados 

necessários para análise, conforme os objetivos elencados na investigação, sem 

se prender à verificação de obras ou fragmentos textuais desconectados das 

demais singularidades que englobam a AD. 

 

A dupla formada por discurso e texto remete a uma polaridade 
constitutiva de todo estudo da comunicação verbal: a fala se apresenta 
ao mesmo tempo como uma atividade e como uma configuração de 
signos a analisar. Bastam transformações ideológicas ou inovações 
tecnológicas (as duas estão, em geral, associadas) para modificar 
profundamente as condições da textualidade e, consequentemente, a 
relação entre o texto e o discurso. Ela deve ser levada em conta em 
cada tipo de gênero de discurso. Ela deve ser levada que se estuda, 
em função das questões que o pesquisador se põe e de suas escolhas 
metodológicas. (MAINGUENEAU, 2015, p. 41). 

 

Logo nos primeiros comentários se afloram, nos dizeres dos internautas, 

traços de interincompreensão identificados pela não aceitação do “outro” e o 

surgimento de um discurso compreendido, por parte dos sujeitos, como um 

“discurso de ódio”. Nos comentários, os manifestos de apoio a determinados 

atores políticos estão em campos antagônicos e, em alguns deles, se trata de 

um claro sentimento de não aceitação do “outro” ou do “pensamento contrário”, 

                                            
11 Ver Capítulo I - Figura 2 – Quadro com os critérios de análise 
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algo materializado nitidamente nos Comentários 12 e 14, em apoio a Fernando 

Haddad: 

 

Que nível seu discurso... Enquanto o palhaço que ganhou tem que ler seu 
discurso no papel... Triste demais... 

 

Parabéns aos quase 47 milhões de eleitores que resistiram contra o opressor e 
rejeitaram o facista. Mas seremos resistência. Seguiremos na luta! 

 

Nesses excertos há manifestações discursivas vistas como 

contradiscursos promovidos pelos apoiadores do candidato derrotado na 

eleição, em resposta à narrativa discursiva de Jair M. Bolsonaro ao longo da 

campanha eleitoral e trajetória política. A expressão “discurso de ódio”, nesse 

caso, retoma a MD original do termo, sendo necessário rever alguns discursos 

de Jair M. Bolsonaro em sua atuação por 28 anos como parlamentar.  

Em 1999, Bolsonaro manifestou concepções sobre a prática da tortura 

cometida por agentes públicos, ao dizer que “pau-de-arara funciona. Sou 

favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também”. Essa colocação 

favorável à prática de um crime e que contraria os direitos fundamentais do 

homem, deveria se apresentar como inadequada a um parlamentar em regime 

democrático. Todavia, com a prerrogativa do mandato parlamentar, não lhe foi 

imputado o crime; afinal, se tratava de um deputado federal que expressou sua 

opinião em nome daqueles que o elegeram na época como representante.  

Ademais, Jair M. se fazem presentes na MD daqueles que conhecem sua 

trajetória: 

 

FECHAMENTO DO CONGRESSO – A atual constituição garante a 
intervenção das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. 
Sou a favor, sim, a uma ditadura, a um regime de exceção, desde que 
este Congresso dê mais um passo rumo ao abismo, que no meu 
entender está muito próximo. (BOLSONARO, 1999). 

 

O argumento do então deputado federal Jair M. Bolsonaro a respeito do 

Congresso Nacional, ao se posicionar de maneira favorável ao fechamento do 

lugar mediante uma intervenção militar, explicita a preferência por um regime 

autoritário no governo – essa colocação se encontra gravada na memória 

daqueles que acompanham a vida política do país. Nesta pesquisa, entende-se 
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que os sujeitos, ao se manifestarem sobre qualquer discurso de Jair M. 

Bolsonaro, retomam as memórias de discursos proferidos por ele anteriormente 

e, somente depois, constroem o próprio discurso. Em outra colocação, ele diz: 

 

MULHER E MERCADO DE TRABALHO – Eu não empregaria [homens 
e mulheres] com o mesmo salário. Mas tem muita mulher que é 
competente. (BOLSONARO, 2016). 

 

A afirmativa a respeito da força da mulher no mercado do trabalho, 

contrariando um discurso de igualdade e paridade de oportunidades entre os 

sexos, faz com que seja fomentada a discrepância em relação a direitos que 

fundamentalmente deveriam ser iguais. Tal posicionamento do candidato eleito 

foi elaborado em um momento que antecedia as eleições presidenciais, ou seja, 

ele o fez na condição de pré-candidato à presidência. No decorrer da campanha 

eleitoral, já postulado como possível presidente, Jair M. Bolsonaro (2018) sugere 

a seus opositores, in verbis: “vamos fuzilar a petralhada [partidários ou 

simpatizantes do Partido dos Trabalhadores PT] aqui no Acre. Já que gosta tanto 

da Venezuela, essa turma tem que ir para lá”. Já no que diz respeito aos 

homossexuais, afirmou:  

 

HOMOSSEXUALIDADE – Seria incapaz de amar um filho 
homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho 
meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por ai. 
(BOLSONARO, 2011). 

 

Discursos proferidos ao longo da carreira política do presidente são 

retomados sempre que a temática vem à tona e reconstruídos por meio da MD 

dos sujeitos pertencentes aos grupos sociais atingidos pelos discursos de Jair 

M. Bolsonaro; dessa forma, rotulam-se tais enunciados como “discursos de 

ódio”. Ao se posicionar publicamente em defesa da tortura, do rompimento da 

ordem democrática, da minimização dos direitos das mulheres, dentre outros, o 

presidente eleito se coloca ao lado de uma parcela da sociedade que, por 

conveniência momentânea, até aquele momento não verbalizava pública e 

enfaticamente tais pensamentos. O pesquisador entente que a postura do 

presidente eleito a respeito de determinados grupos sociais, em especial das 

minorias, faz com que sejam acirradas as manifestações preconceituosas e as 

ações de ódio, como a segregação desses grupos. 
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Já nas postagens em apoio a Fernando Haddad são verificados o 

inconformismo e o sentimento de desesperança. Nos comentários, tais 

manifestações transbordam o campo das discussões políticas e se lançam para 

campos tempestivos, em se tratando da aceitação do pleito democrático e da 

legitimidade do candidato eleito. Nota-se uma completa descrença no futuro 

presidente, fruto de uma MD consolidada por Jair M. Bolsonaro naqueles 

sujeitos, pois passaram a conhecer as posições ideológicas explicitadas por ele 

ao longo do ativismo político.  

O “discurso de ódio” ao qual se refere o internauta em apoio a Fernando 

Haddad não se apresenta de forma explícita no corpus da pesquisa; no entanto, 

para a análise, ele é visto como fruto da MD daquele sujeito, a respeito dos 

dizeres ora postos. Aqui, o Comentário 7 se torna essencial na discussão: 

 

Devia ter humildade de pelo menos parabenizar seu adversário... vergonha... e 
ainda por cima um discurso de ódio 

 

Manifestações afloradas nos comentários em apoio ao candidato 

derrotado são vistas sob a perspectiva do pesquisador como contradiscursos em 

relação a manifestações de apoio a Jair M. Bolsonaro ao longo de sua 

campanha. Cabe frisar que as manifestações relatadas como “discurso de ódio” 

e realizadas pelo candidato eleito se deram ao longo da campanha eleitoral, ou 

seja, fora do recorte da pesquisa, sendo compreendidas como fruto da MD 

teorizada anteriormente.  

Convém salientar que os enunciados em apoio a Jair M. Bolsonaro se dão 

em um momento de definição das eleições, ou seja, os discursos mais 

tempestivos ditos por ele e os seguidores, ao longo da campanha, são 

abordados ou mesmo ignorados nessa ocasião. Já no tocante às manifestações 

em prol do candidato derrotado aparecem em um período de extremo desalento, 

tendo em vista o resultado contrário obtido nas urnas.  

O conceito de interincompreensão se sobressai no momento em que a 

polarização das ideologias pregadas ao longo da corrida eleitoral se consolida 

no resultado das eleições, atingindo o sujeito internauta. A não aceitação, por 

parte dos apoiadores de Jair M. Bolsonaro, a quaisquer conceitos políticos 

relacionados à esquerda, sugerindo até mesmo o fuzilamento desses sujeitos, 
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como visto anteriormente, promove o contradiscurso por parte da esquerda, em 

que o presidente eleito é rotulado como representante da extrema direita e 

denominado como “fascista”. 

A incompreensão relacionada aos conceitos de fascismo, nazismo, 

comunismo e socialismo afloram os discursos de ódio nas redes sociais. Não se 

pretende afirmar que o candidato derrotado é comunista ou o vitorioso, fascista, 

visto que tais conceitos não foram abordados de maneira satisfatória nas redes 

sociais e nos debates políticos, para que determinado segmento da sociedade 

opte por um ou outro conceito.  

Com isso, a investigação se resume apenas à interincompreensão dos 

termos e discursos. Não é plausível a priori entender tais narrativas como 

discursos políticos, pois se tratam de manifestações circunstanciais geradas pela 

interincompreensão do discurso de pensamento contrário. Como objeto de 

reflexão da análise, considera-se o fato de os discursos serem 

convenientemente interpretados e reproduzidos nas redes sociais, fenômeno 

que deve ser pensado no campo das ciências sociais. Vale afirmar que esses 

discursos foram proferidos publicamente e ultrapassam os limites que regem a 

balança da civilidade social. 

Mas, afinal, quais são as características encontradas nos sujeitos 

internautas que manifestam ideologias por meio do FB? Em um primeiro 

momento será observado o antagonismo em relação ao sexo apresentado no 

perfil dos internautas: 

 

Figura 5: Perfis analisados12 

 

                                            
12 O gráfico representa como o FB identifica o “sexo” (masculino e feminino) do usuário da rede 
e de acordo com a data da pesquisa. A investigação não relaciona o conceito com gênero e 
tampouco compreende que tal opção é condicionada à biologia, pois o perfil nas redes sociais 
não necessariamente corresponde às características físicas e biológicas do sujeito. Trata-se, 
portanto, de um indicativo pertinente ao recorte estudado naquele momento e conforme as 
circunstâncias postas.  
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Fonte: ANDRADE, Alois, 2018. 

  

A materialidade dos discursos proferidos, de acordo com o recorte 

pesquisado, deu-se a partir deste retrato da sociedade: há uma disparidade 

nítida em relação ao sexo identificado nos perfis dos internautas que se 

posicionaram nas postagens. Tal fenômeno não deve ser interpretado como uma 

manifestação de apoio de sujeitos de determinado sexo a um dos políticos, aos 

campos ideológicos e às redes sociais, mas sim o despertar, a instigação e a 

motivação de um interesse especial desse público, a ponto de se manifestar de 

maneira instantânea. Não necessariamente, isso demonstra que as 

manifestações foram favoráveis aos respectivos discursos. 

Uma característica das redes sociais teorizada anteriormente é o “efeito 

borboleta”13, em que determinado comentário ganha ou não proporções e gera 

contradiscursos de acordo com o que é aceito pelos demais usuários.  

 

3.4 Análise do discurso e do interdiscurso presentes nas postagens 

 

São considerados na análise os contextos sociais e políticos, além das 

circunstâncias em que ocorreu o debate eleitoral em prol das eleições 

                                            
13 “Uma pequena contribuição de um de seus membros pode ter um efeito desproporcional à sua 
origem e levar a uma revolução interativa” (PAIVA, 2014, p. 69).  
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presidenciáveis. É importante reiterar que as RSOs são vistas como uma 

extensão para o campo virtual das características da sociedade na qual essas 

redes estão inseridas. Portanto, os discursos que compõem o corpus são 

singulares a priori, respeitando as proporções aos discursos existentes nos 

demais meios de comunicação e interação da sociedade no mesmo período. 

 

Figura 6 - Comentários presentes na postagem de Fernando Haddad. 

Comentário 1 

 

 
 

Comentário 2 

 
Comentário 3 

 

 
Comentário 4 

 

 
 

Comentário 5 
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Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. 

 

3.5 Marcas discursivas 

 

Antes de analisar as primeiras marcas discursivas presentes nos 

comentários inseridos na postagem do discurso de Fernando Haddad, chama a 

atenção, no Comentário 2, a presença de 179 respostas, as quais se referem à 

quantidade de interações obtidas pelo comentário. 

 

Desculpe não ter conseguido. Tentei bravamente. Aqui no Nordeste 
conseguimos, mas infelizmente o resto do país não liga pro pobre. Seremos 
resistência. 

 

Comentários como esse podem ser interpretados como contradiscursos 

produzidos a partir do enunciado. Vale elucidar que uma postagem pode ou não 

receber maior atenção por parte dos usuários da rede, ou seja, é um mecanismo 

aleatório a priori, em que os sujeitos internautas enfatizam (ou não) determinado 

post. Com isso, discursos semelhantes apresentados no mesmo contexto não 

são tratados de forma igualitária pelos usuários, como se observa nos demais 

comentários. 

Para a análise, é preciso refletir sobre a aleatoriedade dos enunciados; 

afinal, o autor do comentário se apresenta com um perfil virtual que não 

necessariamente deve ser compreendido como uma representação fidedigna de 

um sujeito real, “físico”. Diante disso, parte-se da premissa de que os sujeitos 

inseridos nesse contexto são representações virtuais de um sujeito “real”, 

detentor de uma FD. No entanto, não fica descartada a hipótese de que o perfil 

virtual nada mais é do que um sistema computacional capaz de criar perfis falsos, 

com o intuito de manipular uma comunidade virtual.  
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Trata-se, portanto, de uma característica que emerge nessa parte do 

corpus da pesquisa, em que determinado comentário pode impactar em 

quantidades distintas e imprevisíveis de membros da RSO, causando o efeito 

borboleta. Esse efeito pode ser notado nos discursos proferidos no FB, por meio 

de outros signos que identificam a aceitação ou não do referido discurso. 

Outra característica presente no Comentário 2 demonstra o 

inconformismo com o resultado do pleito eleitoral, e tal característica discursiva 

é expressada pela adoção do verbo “resistir”, visto nesse e em outros 

comentários vinculados à postagem de Fernando Haddad. Isso posiciona o 

candidato derrotado, nessa circunstância política eleitoral, como referência para 

futuros pleitos, uma vez que tal postagem foi citada no pronunciamento do 

candidato: 

 

Daqui a quatro anos nós teremos uma nova eleição, nós temos que 
garantir as instituições, nós não vamos sair dos nossos, das nossas 
profissões, dos nossos ofícios, mas nós não vamos deixar de exercer 
nossa cidadania, nós vamos estar o tempo inteiro exercendo essa 
cidadania e talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da 
cidadania do que agora, eu coloco a minha vida à disposição desse 
país e tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o 
país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar. (HADDAD, 
2018) 

 

Tal postura é vista tão somente como uma afirmação de que o candidato 

derrotado atuará ativamente para se manter competitivo nos próximos pleitos 

eleitorais. No entanto, os discursos proferidos nas redes sociais e os debates 

que os envolvem devem sempre ser retroalimentados; afinal, uma das 

características das RSOs é a alta dispersão de informações, ou seja, não basta 

lançar um discurso pelo qual se almeja uma esperança futura – ele precisa ser 

contínuo no ciberespaço. 

A simetria presente nos comentários dos internautas apoiadores e as falas 

de Fernando Haddad sugerem que o candidato discursava não para toda a 

sociedade brasileira, mas sim a um público específico de eleitores. Dessa forma, 

garantem-se (e se firmam) a posição e o espaço político no futuro, seja no partido 

ou entre os signatários que recebem o pronunciamento. 

Outra marca que chama a atenção no Comentário 2 é a incorporação do 

regionalismo e da exposição nítida de uma visão de luta de classes entre 

vitoriosos e derrotados na corrida eleitoral: “Aqui no Nordeste conseguimos, mas 
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infelizmente o resto do país não liga pro pobre”. Isso ocorre em um contexto 

discursivo de campanha eleitoral e segue os mesmos traços diagnosticados na 

fala do candidato Fernando Haddad em seu pronunciamento: 

 
Nós vivemos um período já longo em que as instituições são colocadas 
à prova a todo instante, a começar de 2016 quando tivemos o 
afastamento da presidenta Dilma depois, um, a prisão injusta do 
presidente Lula a cassação do registro de sua candidatura, 
desrespeitando uma determinação das Nações Unidas, mas nós 
seguimos, seguimos de cabeça erguida, seguimos com determinação, 
seguimos com coragem pra levar nossa mensagem ao país, ao campo 
e a cidade, às periferias e aos centros, aos estudantes, aos idosos, aos 
LGBTS, aos homens e mulheres, brancos e negros, católicos e 
evangélicos, aqueles que pertencem às religiões de matriz afro, aos 
ateus, a todos os brasileiros, nós, de forma determinada, fomos a todos 
Levar a mensagem que vale a pena levar. De que a soberania nacional 
e a democracia como nós a entendemos é um valor que tá acima de 
todos nós. Nós temos uma ação, nós precisamos defendê-la daqueles 
que de forma é desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, 
o patrimônio do povo brasileiro, e entendemos a democracia, não 
apenas no seu ponto de vista formal, embora isso seja muito 
importante lembrar no Brasil de hoje, são os direitos civis, são os 
direitos políticos, são os direitos trabalhistas e são os direitos sociais 
que estão em jogo neste momento. (HADDAD, 2018)  

 

A postura encontrada no Comentário 2 coloca o sujeito internauta, autor 

do discurso, em uma posição firme em defesa dos interesses dos pobres, em 

consonância com discursos políticos-ideológicos de esquerda. Mesmo que esse 

paradigma não tenha sido satisfatoriamente debatido nas RSOs, o sujeito, ao 

fazê-lo a partir de sua FD, acredita que a vertente ideológica se concretizará em 

práticas governamentais do respectivo campo político que, a priori, condiz com 

o discurso marxista de lutas de classes, cujas orientações políticas se espelham 

no comunismo e socialismo que fundamentam as bases ideológicas de parte 

significativa dessa corrente política. Nesse momento da política nacional, o 

candidato Fernando Haddad é visto como o principal porta-voz do discurso da 

vertente política de esquerda.  

Percebe-se, no discurso proferido em forma de pronunciamento à nação 

pelo candidato derrotado, que se correlaciona com a postura do internauta 

emissor do comentário. Logo, há uma relação direta entre a unidade tópica, “o 

discurso político” proferido por ele e o interdiscurso do “Regionalismo” emitido 

no comentário, o qual é compreendido como uma unidade não tópica para 

análise. Enquanto isso, no Comentário 8: 
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Lembrem-se, estamos tristes, mas não somos covardes, vamos sair as ruas e 
protestar sempre contra as injustiças! Hoje vamos chorar, mas amanhã será um 
novo dia e teremos que continuar a luta! 

 

Observa-se que o comentário supracitado recebeu 209 reações. Para a 

pesquisa, não cabe a análise individualizada desses aspectos; no entanto, deve 

ser compreendida como indicador de envolvimento, o que na prática reporta ao 

fato de tal postagem ter recebido atenção de uma quantidade significativa de 

usuários da rede. Outros comentários também obtiveram um número satisfatório 

de reações semelhantes; assim, eles foram vistos e receberam atenção especial 

por parte dos usuários, sem se perder no universo virtual de postagens. 

No mesmo comentário, o sujeito se manifesta a partir de seu prisma 

regional e sugere conceitos de valores aos conterrâneos, sem necessariamente 

considerar a pluralidade cultural e política da região. Contudo, as manifestações 

discursivas nas RSOs não são vistas como representações fidedignas de uma 

totalidade de discursos e pensamentos. Nesse contexto, retoma-se o conceito 

de memória do discurso informado anteriormente, posto que a construção 

discursiva de Jair M. Bolsonaro, ao longo da campanha eleitoral, se baseou em 

críticas à esquerda, em especial ao PT. Cumpre afirmar que o Nordeste 

brasileiro, no momento da pesquisa, apresentava maior rejeição a Jair M. 

Bolsonaro e apoiava seu opositor nas urnas. 

O interdiscurso do Regionalismo é encontrado constantemente nas 

discussões de gênero político, principalmente em períodos eleitorais, o que 

configura uma FD inserida no conjunto social. No entanto, quando tal FD se 

apresenta nas teias sociais e de comunicação com maior amplitude, pode aflorar 

discursos separatistas, isolacionistas e que tomam os discursos nacionalistas 

como subsídios dos argumentos. Essas condicionantes de embates discursivos 

e as FDs, ao serem transpostas para as RSOs, se comportam de maneira 

semelhante quando são instauradas em ambientes físicos, gerando nos sujeitos 

internautas as mesmas condicionantes para propagação do separatismo e 

isolacionismo, como exposto de forma contundente no Comentário 4: 

 

Vc tirou mais de 90% no Nordeste vem ser nosso presidente. Pedimos socorro. 
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Discursos de cunho separatista expõem uma divisão ideológica na 

geopolítica do país, em que devem ser analisados sob a ótica do momento ao 

qual foram postos. Trata-se de um desfecho de uma campanha eleitoral, em que 

o embate ideológico entre direita e esquerda se fez de forma ríspida – ao menos 

a priori, o discurso de separatismo e isolacionismo não se materializa em ações 

práticas e palatáveis, uma vez que fica no âmbito das manifestações ideológicas 

isoladas, de sujeitos inseridos no debate político-eleitoral daquele momento. No 

entanto, quando uma parcela relevante da sociedade materializa posições 

políticas por meio de manifestações públicas de separatismo, o que caracteriza 

um paradigma não superado pela sociedade brasileira, no qual os conflitos 

internos da República e de entes federados ganham fora e retornam de maneira 

mais acentuada ao cerne das discussões da política nacional. Como o discurso 

nacionalista sempre foi objeto de debate na política, essa é uma das temáticas 

mais discutidas no contexto eleitoral e sob a ótica atemporal, por ter marcado 

diversos momentos da história.  

Observa-se que a interincompreensão dos enunciados ou do contexto 

posto agrava substancialmente as relações entre os sujeitos internautas e se 

encontram em campos ideológicos distintos – tal conceito pode ser melhor 

compreendido por meio da definição: 

 

É fundamental que se diga, porém, que as nações, também na 
atualidade não são marcadas pela homogeneidade – em verdade é 
bem o contrário. O que há é um “impulso por unificação” presente no 
seio das nações; em resumo, isso significa que “não importa o quão 
diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou 
raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, 
para representá-los todos como pertencendo a uma grande família 
nacional. (HALL, 2005, 1981, p. 59 apud VILELA-ARDENCHI, 2007, p. 
58). 

 

O ímpeto por parte de alguns sujeitos em unificar os discursos em prol de 

uma das correntes políticas não pode ser entendido como uma prerrogativa à 

unificação dos conceitos ideológicos e políticos. A leitura desse paradigma deve 

passar pela lógica de que os sujeitos tendem a apagar, estigmatizar as 

diferenças entre os membros da nação. Essa temática aflora na sociedade 

brasileira, em um tempo de debates políticos mais acalorados, e já foi, em 

determinados momentos históricos, motivo de inúmeros atritos internos entre 

algumas regiões que se posicionaram contrários ao governo central do país.  
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3.6 A adequação da escrita no ciberespaço e as palavras de ordem 

 

Nos comentários a favor de Fernando Haddad, os quais foram inseridos 

no recorte analisado, o usuário elabora a escrita de maneira condizente com as 

normas formais de produção textual – esses textos, em regra, se adéquam 

melhor às normativas de escrita em ambientes formais de obediências a 

convenções gramaticais. Tal fenômeno descaracteriza a forma como são 

constituídos os discursos nas redes sociais, pois no ambiente formal de 

comunicação escrita há a linearidade e a obediência às normativas gramaticais. 

Nas RSOs, os enunciados são construídos conforme uma estrutura própria e 

característica do ciberespaço, no qual o sujeito que se encontra fora do ambiente 

virtual ao se deparar com tais escritas encontra uma construção textual repleta 

de abreviações e outros elementos paralinguísticos que não são usuais na 

realidade. 

A consolidação da escrita no ambiente virtual por ambos os grupos 

pesquisados (como será exposto adiante) pode ser observada, também, nos 

Comentários 6 e 8: 

 

Seremos resistência, hoje meu coração sangrou, nunca senti medo em nenhuma 
outra eleição. Obrigado professor por ter lutado, por ter dado esperança. 
OBRIGADA DE CORAÇÃO! 

 

Lembre-se, estamos tristes, mas não somos covardes, vamos sair as ruas e 
protestar sempre contra as injustiças! Hoje vamos chorar, mas amanhã será um 
novo dia e teremos que continuar a luta! 

 

Não cabe o entendimento, até mesmo no recorte pesquisado, de que a 

elaboração de um comentário com adesão às normas formais da escrita é 

condicionante para compreender a formação acadêmica deste ou daquele 

sujeito ou grupo. Trata-se apenas de um efeito circunstancial ao qual o sujeito 

internauta se manifesta com o modo mais adequado de escrita à situação, sendo 

possível, até mesmo, optar por outros signos linguísticos. 

Outra marca identificada nos enunciados discursivos concerne à adoção 

do termo “luta”, com ênfase na “resistência” política. Dessa maneira, entoa-se 
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parte significativa dos comentários presentes na postagem relativa ao discurso 

de Fernando Haddad, como nos Comentários 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14:  

 

Bora resistir! 

 

Desculpe não ter conseguido. Tentei bravamente. Aqui no Nordeste 
conseguimos mas infelizmente o resto do país não liga pro pobre. Seremos 
resistência. [braço] 

 

Meu coração está em paz, por ter escolhido vcs! Vcsnós representarammto bem! 
Obrigada. Seremos resistência sempre! Haddad [coração] Manu 

 

Seremos a resistência, hoje meu coração sangrou, nunca senti medo em 
nenhuma outra eleição. Obrigada professor por ter lutado, por ter nos dado 
esperança. OBRIGADA DE CORAÇÃO! 

 

Lembrem-se, estamos tristes, mas não somos covardes, vamos sair as ruas e 
protestar sempre contra as injustiças! Hoje vamos chorar, mas amanhã será um 
novo dia e teremos que continuar a luta! 

 

Perdemos uma luta, mas não a guerra. Seremos resistência! Em frente meu 
querido professor! 

 

Minha filha de 8 anos chorou muito Haddad...já tem essa consciência. Estou 
muito orgulhosa de estar do lado certo. Seremos resistência. 

 

Seremos resistência! Nos lidere Haddad! Pela Democracia! Pelo Brasil 

 

Parabéns aos quase 47 milhões de eleitores que resistiram contra o opressor e 
rejeitaram o facista. Mas seremos resistência. Seguiremos na luta! 

 

 Por parte dos apoiadores do candidato derrotado, prevalece um discurso 

que corrobora com uma posição firme de oposição política ao eleito, vista como 

uma reação às circunstâncias ora postas, ao instante no qual o discurso é 

proferido, com o desfecho de uma corrida eleitoral. Isso vai ao encontro do 

discurso de Haddad, como pode ser observado no excerto subsequente: 

 

Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os 
interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro acima de 
tudo, porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade 
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desse país, nós que ajudamos a construir a democracia uma das 
maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso e mantê-
la, e não aceitar provocações e não aceitar ameaças, vocês verão que 
a nação, fazendo aí um, lembrando o nosso hino nacional: ‘Verás que 
um professor não foge a luta, nem teme a quem o adora ao liberdade 
a própria morte’. (HADDAD, 2018)  

 

 Identifica-se nos comentários, a partir das leituras dos signos linguísticos 

que acompanham as postagens, que os termos “resistir” e “lutar” não são postos 

somente com relação às posições ideológicas, uma vez que se confunde com o 

chamamento para o embate físico. Para a análise, a posição firme no tocante à 

resistência e à capacidade de é um mecanismo de defesa advindo da MD, a 

respeito das posições ideológicas de Jair M. Bolsonaro, em que se insere no 

campo das afirmativas de defesa do campo ideológico de esquerda. Não se 

materializam, no momento da pesquisa, as ações de resistência física por meio 

de luta ou apelo à violência. 

Outra marca discursiva é a posição quanto à divisão social. Nos dizeres 

dos internautas, entoa-se o quantitativo de eleitores do candidato Fernando 

Haddad. Nesse post é apresentada uma perspectiva de divisão social, o que não 

necessariamente condiz com a totalidade da população brasileira, mas sim uma 

representação eleitoral desse pleito.  

Vale dizer que o sujeito internauta, ao se posicionar nas RSOs, o faz 

inserido nas condicionantes discursivas que permeiam o ambiente. Nos 

comentários emitidos aparecem não apenas posições políticas-ideológicas, mas 

também o sentimento de dor e tristeza profunda com a derrota de Fernando 

Haddad. Tais manifestações fazem parte de um engajamento substancial por 

parte dos apoiadores do candidato derrotado, no que diz respeito às afinidades 

políticas ideológicas de esquerda; logo, não é um apoio circunstancial ao pleito 

eleitoral.  

 

3.7 O que dizem os emojis e as hashtags 

 

 Compreende-se nas RSOs, em especial no FB, que, ao se manifestar, 

nesses ambientes de comunicação e interação, os sujeitos inseridos o fazem na 

condição imposta pelas convenções vigentes para comunicação naqueles 

meios. Logo, permite-se que o sujeito internauta se manifeste de maneira não 
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convencional às normas formais da escrita, ao empregar recursos 

paralinguísticos inerente às RSOs.  

 Nos discursos proferidos pelos apoiadores de Fernando Haddad são 

identificadas expressões discursivas que utilizam tais recursos, a exemplo dos 

Comentários 2 e 3, que fazem uso de signos linguísticos característicos da 

internet para expressar sentimentos como amor e paixão (emoji de coração 

vermelho); e “resistência” e “luta” (símbolo de um braço, indicativo de força).  

 

Figura 7 - Emojis mais utilizados. 

 

 

Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. 

  

Tais elementos paralinguísticos, no âmbito da comunicação virtual, são 

essenciais para entender os discursos proferidos no ciberespaço. Trata-se, 

portanto, de construções textuais produzidas por sujeitos internautas, que, 

quando postas nas circunstâncias de discussões ideológicas, não são vistas 

como escolhas aleatórias ou mesmo inconsistentes.  

Nesse caso, observam-se os Comentários 2, 3 e 16: 

 

Desculpe não ter conseguido. Tentei bravamente. Aqui no Nordeste 
conseguimos mas infelizmente o resto do país não liga pro pobre. Seremos 
resistência. [emoji do braço] 

 

Fernando Haddad o Brasil acaba de cometer o maior erro da sua história. 
Orgulho de estar do lado certo, do lado da democracia e do amor. [emoji do 
coração] 

 

Parabéns pela campanha limpa e honesta meu presidente! #elenunca 

 

As simbologias se tornam características discursivas das RSOs e podem 

ser incorporadas às escritas formais, como as hashtags que, nas redes sociais, 
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se tratam de palavras precedidas do símbolo da cerquilha (mecanismo de 

identificação utilizado nas redes sociais para localizar, nos espaços virtuais, os 

posts que contenham determinada ênfase). No caso da presente pesquisa, nota-

se a presença da #elenunca no Comentário 16, cujo recurso linguístico faz 

referência a outra hashtag (#elenão) adotada durante a campanha e que foi 

entoada nas RSOs por todos os adversários políticos do candidato eleito, Jair M. 

Bolsonaro. 

 

3.8 Interdiscurso e contradiscurso 

 

Como mencionado anteriormente, encontraram-se no corpus pesquisado 

temáticas interdiscursivas que permeiam a constituição dos discursos, ou 

melhor, são dizeres construídos a partir de outra visão a respeito do discurso 

posto. Tal problemática concerne às circunstâncias em que os discursos são 

postos, para que surjam evidências de interdiscurso moldando os dizeres dos 

sujeitos, ao colocarem os respectivos comentários e, consequentemente, 

elaborarem os próprios discursos.  

Para tal, utilizam-se recursos metafóricos na construção dos dizeres e 

mesmo se incorporam novas vertentes comunicativas. Isso até então era 

distante do discurso central para chamar ou atrair a atenção para determinado 

comentário e, assim, conduzir os discursos a outra visão, como pode ser 

verificado no Comentário 7: 

 

Devia ter humildade de pelo menos parabenizar o adversário... vergonha ...e 
ainda por cima um discurso de ódio 

 

Agora vê se cuida da sua mulher, deixa a Manuela de lado, tadinha dela, sempre 
q ela aparece tá com cara de depressão e cabelo de doida... cuida dela 

 

 O sujeito internauta, ao citar a condicionante “deveria ter a humildade”, o 

faz não para apoiar ou criticar um ator político e suas ideologias, e sim para 

incorporar ao debate – e, respectivamente, ao contradiscurso – características 

pessoais do candidato eleito. Assim sendo, não se trata de um contradiscurso 

de cunho ideológico, mas de um novo prisma para subsidiar as críticas a Jair M. 

Bolsonaro, com foco na ausência de “humildade”, por parte do presidente eleito, 
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em parabenizar o candidato derrotado, tendo em vista que esse último 

representa parte significativa do eleitorado e, por conseguinte, da população.  

 Outra marcante diz respeito ao “discurso de ódio”. Nota-se que o grupo 

de internautas que se apresentara no corpus da pesquisa como apoiadores a 

Jair M. Bolsonaro se identificam como cristãos, sustentam o liberalismo 

econômico e apresentam críticas ao pensamento político de esquerda. Esse 

antagonismo opõe os apoiadores de Fernando Haddad que, por sua vez, 

descrevem as falas do presidente eleito como “discursos de ódio”. A visão 

contrária nos discursos dos candidatos e nos comentários dos internautas faz 

com que aflorem expressões discrepantes de políticas sociais, aspectos 

econômicos e valores religiosos aflorem.  

Nesse contexto, aborda-se a questão da MD citada anteriormente na 

análise, uma vez que o sujeito apoiador de Fernando Haddad se reporta à 

memória desse candidato em relação aos discursos de Jair M. Bolsonaro para 

subsidiar a própria argumentação. Ao remontar a MD a respeito das 

problemáticas abordadas pelo presidente eleito são retomados, na visão do 

sujeito, os inúmeros discursos proferidos por ele ao longo da trajetória política e 

que denotam intolerância e manifestação de ódio político e religioso.  

Portanto, na presente análise, o “discurso de ódio” identificado no 

comentário 7 não foi detectado no corpus da pesquisa devido ao momento em 

que foi recolhido, com as eleições já consolidadas. Tanto Jair M. Bolsonaro 

quanto seus seguidores e apoiadores, naquele momento do recorte da pesquisa, 

se manifestaram de maneira diferente, no que concerne à campanha eleitoral, 

ao adotar um discurso de comemoração. Isso faz com que o discurso de ódio 

mencionado no comentário seja entendido, nesta análise, como uma referência 

à MD daquele sujeito em relação a Jair M. Bolsonaro.  

 Para a análise, o fenômeno da polaridade política e ideológica, no corpus 

pesquisado, decorre das visões explicitamente opostas em relação à FD dos 

candidatos e, consequentemente, dos seguidores e apoiadores. A 

incompreensão das condicionantes que levam ao antagonismo das visões 

políticas e ideológicas, em especial, no que tange às políticas sociais e de 

inclusão de minorias, faz com que os sujeitos inseridos no debate imputem, ao 

campo contrário de pensamento, rotulações pejorativas diversas, como 

“fascistinhas” e “esquerdopatas”, muito utilizadas durante a corrida eleitoral. Não 
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se verifica uma leitura não individualizada dos comentários ou mesmo dos 

discursos dos presidenciáveis, e sim uma visão global dos discursos proferidos 

nas RSOs.  

 Com a análise do corpus da pesquisa, observa-se que os grupos de 

pensamentos opostos não representam uma sociedade que incita o ódio contra 

aqueles que pensam de maneira contrária, mas sim se deparam com 

circunstâncias políticas e eleitorais que ofuscaram as discussões temáticas 

tradicionais do campo político. Aqui ficou impossibilitada a compreensão, por 

parte desse conjunto da sociedade, das complexas variáveis pertinentes aos 

debates políticos, cujas ocorrências se aprofundaram quando os discursos foram 

mediados pelas RSOs. Estas, por uma característica inata de não linearidade, 

limitaram o aprofundamento das percepções sobre o pensar diferente, em 

virtude de características comunicativas do ciberespaço. 

Na sequência serão elencados os comentários inseridos no post de Jair 

M. Bolsonaro que não apenas são divergentes no campo das ideologias em 

relação ao outro grupo analisado, como também denotam variáveis desde a 

construção das escritas nos dizeres até as escolhas dos elementos 

paralinguísticos típicos das RSOs e do ambiente on-line de comunicação.  

Observa-se, a partir desse ponto, uma assimilação das características 

discursivas presentes na postagem do discurso de Jair M. Bolsonaro que 

evidencia as discrepâncias em relação ao outro grupo: 

 

Figura 8 - Comentários presentes na postagem de Jair M. Bolsonaro. 

Comentário 1 

 

 
 

Comentário 2 
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Comentário 20 

 

 
 

Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. 

 

3.9 Emojis, emoticons e elementos paralinguísticos 

 

As características nos discursos de apoio ao candidato Jair M. Bolsonaro 

são antagônicas em relação às manifestações dos sujeitos internautas que se 

apresentaram favoráveis a Fernando Haddad.  

Nos enunciados, os emojis são manifestações textuais que utilizam uma 

linguagem mais ligada à internet. Outra marca observada nos comentários e que 

indicia a aceitação (ou mesmo a repercussão) junto aos usuários da rede se 

refere às reações despertadas pelos comentários, as quais são contabilizadas 

pelo FB e ajudam na compreensão do efeito produzido por determinado post nos 

grupos. Esse fenômeno, como exemplificado anteriormente, se distingue nos 

grupos analisados, ou seja, se os comentários presentes na postagem de 

Fernando Haddad produziam tais efeitos, eles não foram recorrentes nos 

comentários da postagem de Jair M. Bolsonaro.  

Percebe-se, nos comentários manifestados em apoio a Jair M. Bolsonaro, 

maior objetividade na transmissão da mensagem, em decorrência dos recursos 

paralinguísticos e de abreviações. Tal característica identifica usuários mais 

ativos e familiarizados com os mecanismos de comunicação disponibilizados 

pela ferramenta, e para eles são comuns abreviaturas, emojis14, emoticons15 e 

textos menos atentos à linguagem formal da escrita normativa:  

                                            
14 Trata-se da adoção de figuras ilustrativas para demonstração de sentimento, que pode, a 

depender do contexto, conter mais de um sentido. Ex.: 😉 , ☹ , 😊 
15 Trata-se da utilização de signos linguísticos presentes na escrita formal para formar novos 
signos, e assim, manifestar uma determinada ação ou expressão. Ex.:  ;)  , :(  ,  :) 
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O FB é um sistema adaptativo, pois está em constante processo de 
mudança e de adaptação. O sistema é sensível a feedback. Os 
participantes aprendem uns com os outros e reagem a retornos. Assim, 
o sistema aprende, muda, evolui de etapa. A utilização de figurinhas, 
ou emoticons, é um exemplo de adaptação do sistema de comunicação 
na internet em geral, também encontrado no FB. Esses emoticons são 
utilizados para superar a ausência das expressões faciais e dos 
elementos paralinguísticos. (PAIVA, 2014, p. 68). 

 

Observa-se que não apenas o que está escrito de maneira formal nos 

comentários é objeto de análise, como também os elementos paralinguísticos 

verificados na comunicação mediada pela internet, em especial, no FB. Tais 

características se encontram em ambos os grupos pesquisados; no entanto, os 

comentários são construídos de forma distinta pelos grupos analisados.  

Nos comentários em favor de Fernando Haddad há, por parte dos 

usuários, maior elaboração na composição escrita da mensagem. Em regra, os 

textos se adéquam melhor a normativas formais da escrita, o que na análise 

apresenta uma forma atípica para transmitir mensagens nesses ambientes – 

afinal, a observância às convenções formais de escrita descaracteriza a forma 

como são construídos os discursos nas RSOs.  

Convém salientar que, no ciberespaço, a originalidade da escrita é 

observada justamente na “desobediência” aos padrões das normas formais, com 

o uso de abreviações e outros signos linguísticos para transmissão do discurso: 

 

Figura 9 - Elementos paralinguísticos 

17 # 

Fonte: Organizado por ANDRADE, Alois, 2018. 

 

3.10 A presença de Deus nos discursos 

 

Mesmo com discrepâncias no comportamento dos usuários ao 

elaborarem os posts, as postagens favoráveis a Jair M. Bolsonaro destacam 

traços relativos à fé cristã em parte significativa do corpus da pesquisa, como 

demonstrado nos Comentários 5, 6, 8, 9, 10, 15 e 20: 
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Deus seja louvado!!!  

 

Meus parabéns ao senhor presidente Jair Bolsonaro, que Deus te ilumine a cada 
dia e te dé a direção, para tudo que precisa. 

 

Pessoal acorda ! Bolsonaro é um homem temente e obediente a Deus não vai 
fazer o mal, muito ao contrário só o bem 

 

O Brasil é do Senhor Jesus !!! 

 

Parabéns Bolsonaro Deus abençoe a todos primersmente Deus segundo vcnos 
brasileiro acreditamos em vc senhor presidente do nosso Brasil... 

 

Uhhul.. Deus abençoe ..agora vira o momento mais difícil. Boa sorte Presidente 

 

Menções a Deus que aparecem nos dizeres dos internautas chamam a 

atenção por se tratarem de uma manifestação clara de correlação da fé cristã ao 

discurso proferido. A vinculação do candidato ou do discurso dele às questões 

religiosas mostra a forte interferência desse aspecto nos debates políticos, 

fenômeno notoriamente repercutido entre os internautas apoiadores de Jair M. 

Bolsonaro e que condiz com a linha discursiva encontrada nas falas do candidato 

eleito: 

 
Bolsonaro: Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a Deus que 
pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, 
bem como do Albert Einstein em São Paulo, me deixaram vivo. Com 
toda certeza, essa é uma missão de Deus, estaremos pronto para 
cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil, por essa 
oportunidade. E se me permitir eu gostaria de fazer a leitura do meu 
discurso da vitória. “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.’’ 
Nunca estive sozinho, sempre senti a presença de Deus e a forca do 
povo brasileiro, orações de homens, mulheres, crianças, famílias 
inteiras que diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não 
é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil nosso 
amado Brasil acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de 
que esse governo serão defensor da constituição, da democracia e da 
liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã 
de um homem, é um juramento a Deus. (BOLSONARO, 2018)  

 

A visão cristã retratada no discurso de Jair M. Bolsonaro e repercutida por 

seguidores nas redes sociais aponta um alinhamento ideológico cristão e 

protestante nessa corrente política, ao menos no recorte analisado. Tal 

alinhamento pode ser percebido novamente no início do discurso do candidato 

eleito, que passa o momento inicial da fala ao Magno Malta, pastor evangélico e 

aliado político: 
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Nos ajudou muito, na aproximação com os evangélicos com católicos 
demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo vai agradecer a 
Deus e pedir sabedoria pra que nós possamos a continuar nessa 
jornada com a Presidência da República. Magno Malta tá com a 
palavra. (BOLSONARO, 2018) 

 

Ao enfatizar no campo político a variável da religiosidade, o candidato 

eleito satisfaz o pleito dos eleitores de vertente evangélica. No entanto, a 

incorporação de uma pauta religiosa à política governamental aprofunda ainda 

mais os atritos entre as correntes e os atores políticos no país, o que impacta 

nas tensões repercutidas nos posts das redes sociais virtuais e físicas. Esses 

fenômenos são teorizados por Maingueneau (2015, p. 90) como “cenários”: 

 

[...] tais como “o complô franco-maçom”, “a ameaça islâmica”, “a 
política de austeridade” etc. Não se trata nem de “entidades” nem de 
“acontecimentos” (a menos que se fale de um caso particular), mas da 
associação de actantes (franco-maçons, islamistas, governo...) e de 
atividades (complô, ameaça, política...) que se estendem sobre certa 
duração. 

 

Parte significativa dos sujeitos internautas adota um interdiscurso 

pertinente à fé cristã – aqui não se trata de “cenários” presentes no cotidiano da 

política, conforme a teoria proposta. No entanto, quando se introduz a postulante 

do discurso religioso, defronta-se com fenômenos empíricos e abstratos que 

passam a nortear os discursos do governo recém-eleito. Dessa maneira, 

consolida-se um “cenário” intrínseco não à unidade tópica, “à política”, e sim à 

unidade não tópica da pesquisa, em se tratando da “fé cristã”. 

As concepções ideológicas nos comentários de cada ator político 

notoriamente estão em campos antagônicos. Nos comentários a favor de 

Fernando Haddad se explicitam o inconformismo (algo natural, dado o momento 

em que foi feita a pesquisa), a não aceitação do candidato eleito e a adoção de 

palavras que remetem às lutas de classes, características do campo político de 

esquerda. Enquanto isso, nos comentários que apoiam Jair M. Bolsonaro, há a 

sobreposição da fé cristã ao debate político, ou melhor, a integração e a 

subserviência ao discurso de cunho religioso, ao menos no recorte da pesquisa 

do discurso político. 

Nos registros históricos e jornalísticos das eleições presidenciais no Brasil 

de 2018 são certamente observadas menções ao chamado “discurso de ódio”. 
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Ele apareceu na presente pesquisa, como mostrado anteriormente, no 

Comentário 7 da postagem relativa ao discurso do candidato Fenando Haddad: 

  

Devia ter humildade de pelo menos parabenizar seu adversário... vergonha... e 
ainda por cima um discurso de ódio 

 

O post supracitado pode ser entendido como uma crítica enfática ao 

discurso do candidato eleito Jair M. Bolsonaro. Todavia, o discurso de ódio 

relatado no comentário se materializa nos comentários ou no post do candidato 

eleito? No recorte da pesquisa, as falas relacionadas a Jair M. Bolsonaro 

coadunam com um discurso cristão moderado, distante em tese de um discurso 

de ódio. No entanto, para entender a posição do sujeito mencionar o ódio no post 

do presidente eleito, necessita-se constantemente retomar as MDs que 

compõem a identidade de tal indivíduo.  

A memória dos discursos proferidos por Jair M. Bolsonaro ao longo da 

vida pública está presente na FD do sujeito emissor do Comentário 7. Quando 

aflora um discurso cristão, por parte presidente eleito ou de seus apoiadores, a 

MD a respeito do tema faz com que o sujeito o compreenda não apenas a partir 

daquele recorte isolado, e sim é retomada uma gama de discursos intolerantes 

proferidos anteriormente e que estão vivos em sua memória. Eles podem 

abordar as demais religiões não cristãs, os índios, os homossexuais, os negros, 

as mulheres, os nordestinos e outros aspectos, como mencionado 

anteriormente, e que foram alvos de discursos pejorativos por parte do 

presidente eleito ou de seus apoiadores. 

Diante disso, o exercício reflexivo sobre a referida abordagem conduz o 

analista a navegar em águas que vão além o recorte temporal da pesquisa, ao 

entender como se deu o discurso de Jair M. Bolsonaro ao longo da campanha 

eleitoral e refletir sobre os motivos que levam parcela da sociedade a indicar o 

ódio nesses discursos.  

Esta análise se reporta ao próprio discurso de Jair M. Bolsonaro e verifica 

os motivos que levam um candidato já eleito como presidente da República a se 

abdicar de postulante a protagonista do discurso para dividir o palanque (e o 

próprio discurso) com um líder religioso de uma vertente protestante do 

cristianismo. Tal concepção se encontra teorizada como “momento discursivo”: 
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É preciso, entretanto, não ser vítima de uma ilusão: considera-se 
normalmente que a produção discursiva intensa suscitada por um 
acontecimento é justificada por sua importância. Mas frequentemente, 
esse acontecimento só é importante porque as mídias falam dele.. 
(MAINGUENEAU, 2008, p.89) 

 

Nenhum simbolismo na política deve ser compreendido como impensado 

ou sem propósitos. Entende-se, na presente pesquisa, que tal ato marca 

exponencialmente a visão ideológica por traz não apenas do presidente da 

República, mas de seu governo.  

Ao se abdicar da neutralidade religiosa no discurso e fundamentar 

inúmeras postagens na religiosidade que, no momento, lhe é conveniente, o 

candidato eleito interfere de forma abrupta nas bases da laicidade do Estado, o 

que acarreta não apenas discursos de ódio contra aqueles que não pertencem 

ao mesmo campo religioso, mas também direciona vertentes importantes do 

governo, como saúde, educação e política internacional, para concepções 

teológicas.  

Esse fenômeno, que a priori pode ser compreendido apenas como um ato 

comum de devoção religiosa, quando institucionalizado pela figura do presidente 

da República, coloca em choque pensamentos contrários. Com isso, ocasionam-

se discursos de ódio por meio de doutrinações religiosas, os quais são 

contestados nas instituições que compõem espaços de discussões, seja na 

universidade, nas escolas, nas igrejas e, consequentemente, nas RSOs.  

 

3.11 Singularidades, antagonismos e recorrências presentes nos 

discursos e interdiscursos 

 

No âmbito da competência discursiva, não cabe compreender que os 

sujeitos internautas, ao compactuarem ou endossarem os discursos proferidos 

pelos candidatos de preferência, o façam em uma condição de assujeitados. Tais 

indivíduos, nesse caso, acreditam que o próprio discurso está em comunhão com 

as ideologias do ator político de sua predileção, naquele momento, sob aquelas 

circunstâncias.  

Trata-se, portanto, de uma atuação sincrônica que visa legitimar um 

discurso que o sujeito acredita ser eficaz no contexto governamental de políticas 
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públicas – isso não necessariamente o condiciona àquelas ideologias, mas 

apenas transmite um oportunismo eleitoral momentâneo em que se submete tal 

indivíduo.  

Assim são observadas algumas recorrências na composição dos 

discursos e interdiscursos: 

 

Figura 10 - Quadro de recorrências nos comentários 

COMENTÁRIOS FAVORÁVEIS A FERNANDO HADDAD 

Palavra Contexto Recorrência 

RESISTIR 

Referência ao sentimento de 
resistência ao novo governo, em 

que se posiciona de maneira 
contrária e é indicada a não 

aceitação do candidato eleito.  

Oito dos 20 
comentários 

NORDESTE 
Contexto de Regionalismo e opção 
política ideológica daquela região. 

Sete dos 20 
comentários 

PROFESSOR 

Referência à profissão do 
candidato derrotado, ao substituir 

o nome dele por pronomes de 
tratamento.  

Quatro dos 20 
comentários 

COMENTÁRIOS FAVORÁVEIS A JAIR M. BOLSONARO 

Palavra Contexto Recorrência  

DEUS 

Forma de agradecimento e 
reconhecimento de intervenção 
divina, em prol do resultado das 

eleições. 

Sete dos 20 
comentários 

SENHOR 
Substituição ao nome de Deus, em 

contexto de cunho religioso. 
Seis dos 20 
comentários 

SENHOR 
Referência direta ao candidato, por 

meio de pronome de tratamento. 
Três dos 20 
comentários 

Fonte: ANDRADE, Alois, 2018. 

 

É marcante, nos traços regulares dos discursos, o respeito dos sujeitos 

internautas pelos atores políticos. No entanto, na terminologia “professor”, ao 

identificar o candidato derrotado Fernando Haddad, observa-se também a 

consideração à profissão exercida por ele, algo recorrente e que pode ser 

observado em vários comentários. 

De fato, ser docente e possuir uma formação acadêmica são aspectos 

explorados por Haddad em seu discurso: 

 

[...] temos que ter um compromisso e mantê-la, e não aceitar 
provocações e não aceitar ameaças, vocês verão que a nação, 



85 

 

fazendo aí um, lembrando o nosso hino nacional: ‘Verás que um 
professor não foge à luta, nem teme a quem o adora a liberdade a 
própria morte’. Nosso compromisso é um compromisso de vida com 
este país, nós temos uma longa trajetória de militância de vida pública, 
nós reconhecemos a cidadania em cada brasileiro em cada brasileira 
e nós não vamos deixar esse país pra trás, nós vamos colocá-lo acima 
de tudo e nós vamos defender os nossos pontos de vista, respeitando 
a democracia, respeitando as instituições, mas sem deixar de colocar 
nosso ponto de vista, sobre tudo que está em jogo no Brasil. (HADDAD, 
2018) 

 

Nesse entremeio, a unidade tópica “o discurso político” é atravessada pelo 

interdiscurso relacionado a outros gêneros que compõem a narrativa, como os 

discursos “acadêmico” e “intelectual” que afloram na análise a partir da 

identificação das FDs dos sujeitos internautas – o mesmo fenômeno ocorre com 

o verbo “resistir”, observado nos comentários favoráveis a Fernando Haddad, e 

cabe reiterar que as marcas discursivas são postas em contextos de acirramento 

nos debates e de mudanças políticas.  

Evidentemente, a adoção do verbo “resistir” se intercala com a de “lutar”, 

e a absorção de tais palavras nos comentários em favor de Fernando Haddad 

remete, como dito anteriormente, aos discursos das lutas de classes, sempre 

recorrentes nos discursos de natureza política de esquerda. Em diversos pontos, 

ambos os verbos se inserem no contexto de não aceitação do candidato eleito, 

mas não necessariamente com a rejeição do pleito eleitoral, pois a condicionante 

de respeito às instituições que fundamentam a democracia foram observadas 

pelo candidato derrotado no pronunciamento.  

Em contraposição a esse discurso, os internautas que se manifestam a 

favor de Jair M. Bolsonaro constroem uma regularidade discursiva que suprime 

o debate político ideológico e transporta as discussões para o campo das 

manifestações teológicas, no qual se atribui a Deus ou a Jesus Cristo a ascensão 

de Jair M. Bolsonaro nas eleições e, consequentemente, a vitória no pleito 

eleitoral e o sucesso no futuro governo. Com isso, a unidade tópica discursiva 

(discurso político) é atravessada pelo interdiscurso que fundamentalmente 

pertence a gêneros discursivos distintos da própria unidade tópica. Em relação 

aos apoiadores de Jair M. Bolsonaro, identificam-se os discursos “nacionalista” 

e “cristão”, ou seja, unidades não tópicas da análise e que se limitam ao corpus 

analisado. 
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Vale dizer que o antagonismo dos discursos proferidos pelos candidatos 

foi, de certa forma, absorvido e reproduzido por seguidores e apoiadores nas 

redes sociais. A reflexão, no entanto, ressalta ingerências e influências nas 

construções discursivas dos sujeitos internautas, pois acontecem por meio de 

uma RSO na qual estes se deparam com um contexto abstrato, resumido e 

desconexo, o que dificulta a percepção das variáveis que remetem à elaboração 

dos discursos. 

Para melhor elucidação desse fenômeno, considera-se o Comentário 8: 

“Pessoal acorda. Bolsonaro é um homem temente e obediente a Deus não vai 

fazer mal, muito ao contrário só bem”. Nesse caso, encontra-se o mesmo 

conceito discursivo de Jair M. Bolsonaro em seu discurso de posse: 

 

Com toda certeza, essa é uma missão de Deus, estaremos prontos 
para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil, por essa 
oportunidade. E se me permitir eu gostaria de fazer a leitura do meu 
discurso da vitória. (BOLONARO, 2018)  

 

Trata-se, portanto, de uma FD identificada ao menos em uma parte 

correspondente ao corpus da pesquisa, em que o governo eleito não apenas foi 

escolhido pela vontade de Deus, como também governará em conformidade com 

o cristianismo.  

Ainda no que tange às recorrências nos discursos, o Comentário 12, a 

priori, pode ser compreendido sob o viés de uma crítica expressada por um 

internauta, apoiador do candidato Jair M. Bolsonaro (PSL), cujo número de 

registro eleitoral é 17, ao Partido dos Trabalhadores (PT), de número 13. No 

entanto, a postagem transborda essa leitura simplória, posto que o vermelho é 

vinculado não apenas ao PT, mas a todo campo político de visão contrária às 

defendidas por Jair M. Bolsonaro, ou seja, pertence ao campo ideológico da 

esquerda – comunistas, socialistas e marxistas contrários ao capitalismo. Por 

outro lado, o post traz consigo as bandeiras do Brasil, marca registrada da 

campanha de Jair M. Bolsonaro, que adotou o verde e o amarelo para se 

contrapor ao vermelho da esquerda. 

Novamente a adoção, por parte dos apoiadores de Jair M. Bolsonaro, de 

verde e amarelo como símbolos da representatividade do discurso nacionalista, 

demonstra uma intersecção da unidade não tópica moldurada pela FD do 
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“discurso nacionalista”, em detrimento dos demais campos do discurso político 

– cabe salientar que tais características não devem ser compreendidas como 

uma totalidade em relação aos eleitores de Jair M. Bolsonaro. Esse fenômeno 

se limita ao recorte da pesquisa, que se trata de um pequeno fragmento do UD 

em um ambiente virtual.  

A mesma situação ocorre com a simbologia do sinal de uma mão direita 

indicando a numeração e as bandeiras, o que denota uma referência direta às 

menções do candidato Jair M. Bolsonaro ao uso de armas. Essas insinuações, 

quando postas em ambientes acalorados de discussões, promovem, propagam, 

sugerem maior acirramento dos ânimos e, consequentemente, ultrapassam o 

campo das RSOs, podendo tomar materialidade nos espaços sociais físicos.  

Simbologias são comuns nos diálogos que permeiam as redes sociais, e 

por diversos usuários, foram empregadas para demonstrar sentimentos e visões 

políticas. A bandeira do Brasil foi utilizada como mecanismo de propagação de 

um sentimento nacionalista e de patriotismo exacerbado, bem como outros 

emojis voltados a representar sentimentos. 

Na Figura 11 é possível observar as palavras mais utilizadas pelos 

candidatos nos discursos: 

Figura 11 – Quadro de recorrência nos discursos dos candidatos 

DISCURSO PROFERIDO POR FERNANDO HADDAD 

Palavras Contextos Recorrências 

SEGUIMOS 

Referência à continuidade da 
“luta”. O resultado das eleições 
não finaliza as discussões, pois 

elas devem seguir em frente.  

4 

BRASIL 
Contextos diversos, como defesa 

da soberania do país.  
4 

DEMOCRACIA 
Defesa do processo eleitoral, da 

participação popular e do respeito 
às instituições. 

6 

DISCURSO PROFERIDO POR JAIR M. BOLSONARO 

Palavra Contexto Recorrência  

DEUS 

Forma de agradecimento e 
reconhecimento da intervenção 
divina em prol do resultado das 

eleições. 

18 

SENHOR 
Substituição a Deus ou Jesus 

Cristo. 
10 
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LIBERDADE 
Contextos variados, mas com 

prevalência da libertação do povo 
de um governo de esquerda. 

15 

BRASILEIROS Referência ao povo.  15 
Fonte: ANDRADE, Alois, 2018. 

 

Palavras recorrentes nos respectivos discursos possuem discrepâncias 

marcantes no tocante ao quantitativo; a priori, isso chama atenção por 

representar uma forma distinta de comunicação. Para Fernando Haddad, o 

termo “democracia” se destacou com seis recorrências ao longo do 

pronunciamento, ao se referir a instituições e voto popular. Essa postulante não 

teve a mesma atenção por parte de Jair M. Bolsonaro que, apesar de mencioná-

lo duas vezes, o fez sem maior ênfase. Outra característica marcante nas 

recorrências discursivas de Fernando Haddad é o “não dito” que, para a AD, 

também é discurso. Não é encontrada no pronunciamento do candidato 

nenhuma menção a Deus, Jesus Cristo ou a quaisquer falas em defesa de 

determinada vertente religiosa, exceto em relação a respeitar todas as religiões: 

 

[...] Aos homens e mulheres, brancos e negros, católicos e evangélicos, 
aqueles que pertencem às religiões de matriz afro, aos ateus, a todos 
os brasileiros [...]. (HADDAD, 2018). 

  

Mais uma vez, encontra-se na análise um antagonismo não apenas nos 

comentários dos sujeitos internautas emissores, como também nos discursos 

proferidos pelos atores políticos em seus respectivos pronunciamentos que, 

consequentemente, influenciam os seguidores nas redes sociais. No entanto, 

não se constatam os verbos “resistir” e “lutar” na fala do candidato derrotado, em 

que aborda o verbo “seguir”, conjugando-o na primeira pessoa do plural 

(“seguimos”); logo, ele se insere na continuidade dos debates políticos junto aos 

apoiadores. Essa marca discursiva de continuidade nas discussões políticas faz 

com que, ao menos nesta parte do corpus pesquisado, se alimente o sentimento 

de inconformismo com o resultado eleitoral e, ao mesmo tempo, Fernando 

Haddad se posiciona como ator político atuante, apesar do fim da corrida 

eleitoral. 

Quanto ao discurso proferido por Jair M. Bolsonaro, há conformidade nas 

recorrências discursivas entre a fala dele e as dos seguidores. A adesão a uma 
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construção discursiva baseada nas questões teológicas de vertente cristã 

protestante fez com que “Deus” e “Senhor” surgissem com frequência e maior 

fluidez no discurso. Isso condiz com as repetições encontradas nos comentários 

dos seguidores, o que, a priori, indica similaridades nas construções discursivas. 

Sob a perspectiva das RSOs, nota-se uma interação comunicativa do candidato 

Jair M. Bolsonaro com seus seguidores. 

Outra marca no discurso do candidato eleito é a adoção do termo 

“liberdade”, em relação às suas postulantes de governo. Tal terminologia é 

acompanhada pelo contexto nacionalista, que também marca o discurso: 

 

Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será 
defensor da constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma 
promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um 
juramento a Deus. A verdade vai libertar esse grande país, e a 
liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o 
farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso 
caminho, o que ocorreu hoje nas urnas, não foi a vitória de um partido, 
mas a celebração de um País pela liberdade. O compromisso que 
assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, 
comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo, e eu 
garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas 
que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse 
momento, o propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, 
livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia 
e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental, liberdade de 
ir e vir andar nas ruas e em todos os lugares nesse país. Liberdade de 
empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter 
opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é 
um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração, um Brasil de 
diversas opiniões cores e orientações. Como defensor da liberdade, 
vou guiar um governo que defenda e proteja, os direitos do cidadão, 
que cumpre seus deveres e respeita as leis. (BOLSONARO, 2018). 

 

Portanto, as marcas discursivas encontradas no discurso de Jair M. 

Bolsonaro e de seus apoiadores, como o nacionalismo (apresentado antes como 

uma das unidades não tópicas elencadas na análise), são profundas e, a priori, 

colocam esses sujeitos no mesmo campo ideológico. 

O mesmo ocorre com Fernando Haddad, uma vez que há sincronia entre 

suas escolhas discursivas e as recorrências encontradas nos comentários dos 

seguidores. Tais repetições se afloram de forma mais contida, pois não se 

encontra, no discurso de pronunciamento do candidato derrotado, referência 

direta às terminologias “resistir” ou “lutar”, algo frequente nos comentários de 

seus apoiadores. Aqui não se excluem o inconformismo, a não aceitação do 
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pleito e o sentimento de resistência do discurso, pois o sentido de “seguir” em 

frente é adotado por ele. Porquanto, apoiadores e seguidores subtendem que as 

discussões de cunho político-eleitoral ainda não foram finalizadas de fato.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O pesquisador se defrontou com um campo novo a ser analisado, à luz 

das metodologias de pesquisa científica, seja no campo da AD, da linguística e 

de outras ciências sociais. A materialização dos discursos políticos mediados 

pelas RSOs e as consequências desse fenômeno nas relações sociais passam 

necessariamente pela interincompreensão dos discursos, quando expostos a 

tais ambientes. Esse conceito traz os esclarecimentos necessários para a 

constituição desta análise e o entendimento da problemática investigada.  

A interincompreensão é uma condicionante atrelada às características 

que alicerçam a comunicação em espaços virtuais. Portanto, a 

interincompreensão não é vista como uma consequência, mas sim uma 

característica dos discursos produzidos no ciberespaço. Não se pode pensar um 

conjunto de enunciados discursivos nas redes sociais, sem eles estarem 

intrinsicamente suscetíveis à interincompreensão.  

Notoriamente, as marcas discursivas encontradas no discurso de Jair M. 

Bolsonaro e de seus apoiadores, como nacionalismo, patriotismo e cristianismo, 

são unidades não tópicas voltadas à construção da análise. Tais marcas são 

profundas e colocam os sujeitos internautas que se apresentaram como 

apoiadores no mesmo campo ideológico do candidato eleito. Ambos os grupos 

reivindicam para si o cristianismo, o nacionalismo e o patriotismo, mas 

obviamente possuem compreensões distintas a respeito desses conceitos, uma 

vez que se aglutinam em posições contrárias, ao defenderem ideologias à luz da 

formação e compreensão dos discursos.  

Cabe destacar que a elaboração dos enunciados discursivos nas RSOs, 

a não linearidade dos textos ou das demais postagens, a velocidade com a qual 

as manifestações se propagam nas RSOs e, consequentemente, na sociedade 

são os principais fatores para a interincompreensão dos discursos proferidos no 

FB. Torna-se imprescindível refletir sobre os efeitos de sentidos dessas 

transformações na construção discursiva dos usuários da rede mundial dos 

computadores, os quais encontram um campo propício para se manifestar por 

meio de redes sociais físicas e on-line. 

A interincompreensão, ao se relacionar com as características 

enunciativas presentes nos ciberespaços, condiciona os sujeitos internautas a 
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submergirem compreensões a partir dos discursos não lineares, informais e 

subjetivos que permeiam o ambiente virtual. Ao identificar tais características, o 

sujeito encontra uma particularidade do ambiente e das regras convencionadas 

para comunicação nesse espaço. Tal fenômeno está em todos os meios sociais 

e transcende fronteiras ao uniformizar o modelo de comunicação em nível global, 

resumindo um discurso político a um post para, assim, minimizar ao máximo a 

capacidade de explanação a respeito do tema.  

É fundamental que a reflexão sobre o quanto a comunicação mediada 

pelas RSOs e convenções às quais as redes estão submetidas influem no 

comportamento político e social dos indivíduos. Não se trata de ignorar um 

processo de evolução dos meios de comunicação; porém, ao pensar em debates 

políticos-eleitorais e nas relações entre os atores políticos os sujeitos 

representados, mediados por recursos tecnológicos, nota-se uma crescente 

inserção de cidadãos no debate político. Aparentemente, esse é um grande 

avanço social, mas, nesta análise, se tornou um mecanismo de mitigação, 

desprezo e segregação do debate político.  

Nesses termos, a monopolização do discurso político mediado via redes 

sociais através de algoritmos e sistemas detentores de inteligência artificial, na 

visão do pesquisador, imputa à sociedade contemporânea – em especial 

àqueles indivíduos com menor inserção digital – uma falsa sensação de domínio 

das problemáticas sociais, o que gera a “explosão” de conteúdos e discursos 

desconexos com a realidade. Características negativas ou pejorativas que se 

apresentam em segmentos regionalizados e específicos em uma sociedade 

plural ganha força quando são transpostos como verdades absolutas via RSOs. 

O desconhecimento das problemáticas sociais, atrelado às limitações de 

conhecimento a respeito das novas tecnologias, cria condicionantes favoráveis 

à manipulação de informações presentes nas RSOs.  

A análise conduz ao entendimento de que nenhum dos sujeitos 

pertencentes ao corpus da pesquisa, representados por perfis virtuais do FB, se 

encontra como assujeitado às convenções discursivas daquele ambiente, ou 

mesmo condicionado aos pensamentos oriundos dos candidatos. Na visão do 

analista, são sujeitos com voz e pensamento crítico próprios, com possibilidades 

de mudança, mas que não falam por si só. Isso se deve ao fato de o momento 

da pesquisa e as circunstâncias moldarem os discursos e levarem à 
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uniformidade de dizeres nesse espaço discursivo. Vale ressaltar que são 

passíveis a novas circunstâncias e, consequentemente, às transformações. 

Destarte, pensar sobre as novas mídias sociais e a revolução tecnológica 

que fomenta as relações comunicativas leva a novas vertentes para pesquisas 

nos campos das ciências, sobretudo as humanas. A ciência política e as demais 

áreas do conhecimento são atingidas cotidianamente por novas tecnologias em 

um fenômeno que, na visão do analista, não deve ser visto como uma ameaça 

aos campos consolidados da ciência moderna, e sim uma condicionante para 

que os pesquisadores procurem novos olhares para resolver problemáticas. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I 

 
Discurso do candidato vitorioso – Jair M. Bolsonaro. 
 
Bolsonaro: - Nos ajudou muito, na aproximação com os evangélicos com 
católicos demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo vai, agradecer a 
Deus e pedir sabedoria pra que nós possamos a continuar nessa jornada com a 
Presidência da República. Magno Malta tá com a palavra. 
Magno Malta: Nós começamos esta jornada orando. E o mover de Deus e 
ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda 
jamais seriam arrancados sem a mão de Deus, chegamos, começamos orando 
é mais que justo que agora oremos pra agradecer a Deus. Então vamos dar as 
nossas mãos todos e vamos orar neste momento... Senhor meu Deus e meu pai, 
neste momento nós te somos agradecidos, foram anos de luta falando com o 
povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado 
das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, 
lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos, este é um momento 
festivo, mas, mais que isso, é um momento de gratidão, agradecer o Senhor pelo 
que fez, levantou Jair Bolsonaro duas vezes porque o Senhor não permitiu que 
a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro, 
agradecer médicos, enfermeiros. Oh Deus! os cuidados de todos aqueles que 
cercaram no momento mais difícil da vida dele, ele está de pé. Oh Deus! a vitória 
concretizada, agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro a todos 
nós, pra que ele possa ter tempo, Senhor, pra poder reparar, desfazer minas que 
foram colocadas e devolver dias felizes de alegria ao povo brasileiro, às nossas 
crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que unge a 
autoridade é Deus, e o Senhor ungiu Jair Bolsonaro e a partir dessa data Senhor, 
ele passa a ser o presidente de todos nós, um presidente que ama a Pátria, um 
cristão verdadeiro, um patriota, cheio de fé, de coragem e de esperança, 
agradecemos por isso e por todos os nossos amigos, companheiros, desde o 
homem mais simples nas ruas do município mais simples desse país, que 
levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra 
que rezava Evangélicos, Espíritas, Católicos, confissões de fé, de um país 
majoritariamente cristão, obrigada Jesus pela família dele, pelos filhos, pela 
esposa, pelo cuidado, oh Deus! Porque se tornaram guardiões da vida dele mais 
que nunca, num momento difícil. Obrigada por essa hora de festa no Brasil e no 
mundo, agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima 
de todos.  
Repórter: Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil Jair Messias 
Bolsonaro, eu falo representando (########) 16de emissoras de televisão, 
‘Parabéns pela votação’.  
Bolsonaro: Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a Deus que pelas 
mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, bem com do Albert 
Einstein em São Paulo, me deixaram vivo. Com toda certeza, essa é uma missão 

                                            
16 Áudio não identificado 
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de Deus, estaremos pronto para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil, 
por essa oportunidade. E se me permitir eu gostaria de fazer a leitura do meu 
discurso da vitória. 
- “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Nunca estive sozinho, 
sempre senti a presença de Deus e a forca do povo brasileiro, orações de 
homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que diante da ameaça de 
seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem 
colocar o Brasil nosso amado Brasil acima de tudo. Faço de vocês minhas 
testemunhas de que esse governo serão defensor da constituição, da 
democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a 
palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar esse 
grande país, e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade 
foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho, 
o que ocorreu hoje nas urnas, não foi a vitória de um partido, mas a celebração 
de um País pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros 
foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e 
com o nosso povo, e eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado 
por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse 
momento, o propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e 
próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. 
Liberdade é um princípio fundamental, liberdade de ir e vir andar nas ruas e em 
todos os lugares nesse país. Liberdade de empreender, liberdade política e 
religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser 
respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de 
coração, um Brasil de diversas opiniões cores e orientações. Como defensor da 
liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja, os direitos do cidadão, 
que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos porque assim 
será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do 
povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo 
e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro, de que falo e acredito, 
passa por um governo que crie condições para que todos cresçam, isso significa 
que o Governo Federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a 
burocracia, cortando desperdícios e privilégios para que as pessoas possam dar 
muitos passos a frente, nosso governo vai quebrar paradigmas, vamos confiar 
nas pessoas, vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão o 
empreendedor tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos 
desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar, o governo respeitará 
de verdade a Federação, as pessoas vivem nos municípios, portanto os recursos 
federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios, 
colocaremos de pé a Federação brasileira nesse sentido é que repetimos que 
precisamos de mais do Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando 
no presente tá na conquista do futuro. As sementes plantadas e regradas para 
que a prosperidade seja o designo dos brasileiros do presente e do futuro, esse 
não será um governo de respostas apenas às necessidades imediatas, as 
reformas a que nos propomos são para criar um novo futuro para os brasileiros, 
e quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da 
selva Amazônica e a outra para o empreendedor, suando para criar e 
desenvolver sua empresa, porque não existe brasileiro do sul ou do norte, somos 
todos um só país, somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O 
estado democrático de direito, tem como um dos seus pilares, o direito de 
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propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio 
constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo, 
emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais 
próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso 
do crescimento da dívida, substituindo pelo ciclo virtuoso de menores déficits, 
dividas decrescentes, juros mais baixos, isso estimulará os investimentos, o 
crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário 
precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit, este é o 
nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração: vocês têm vivido 
um período de incerteza e estagnação econômica, vocês foram e estão sendo 
testados a provar sua capacidade de resistir; prometo que isso vai mudar, esta 
é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na 
próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamarati das relações internacionais 
com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará 
de estar apartado das nações mais desenvolvidas, buscaremos relações 
bilaterais, com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos 
produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado 
Brasil. Durante a nossa caminhada de quatro anos pelo Brasil, uma frase se 
repetiu muitas vezes: ‘Bolsonaro você é a nossa esperança’. Cada abraço, cada 
aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa 
caminhada, fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que 
merece. Nesse projeto que construímos cabe em todos aqueles, que têm o 
mesmo objetivo em que o nosso. Mesmo no momento mais difícil desta 
caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica de Juiz de Fora e do 
Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a 
convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma 
convicção que afirmo: ofereceremos a vocês um governo decente, que 
trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e 
agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação 
livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito 
Obrigado!” 
Repórter: O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez o 
compromisso com a democracia com a constituição com as liberdades, durante 
a campanha houve momento de divisão entre os eleitores. Que palavras o 
senhor daria agora para pacificar o país? 
Bolsonaro: Não sou Caxias, mas sigo exemplo desse grande herói brasileiro. 
Vamos pacificar o Brasil. E sob a constituição e as leis, vamos construir uma 
grande nação. 
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ANEXO II 

 
Discurso do candidato derrotado – Fernando Haddad. 
 
- Boa noite a todos vocês. (manifestação do público)  
Estela, Manuela, Duca, que tá aqui presente com a gente hoje, é um prazer em 
ter você conosco, é meus filhos minha mãe Carolina, Frederico, Dona Norma 
minhas irmãs Lucia, Priscila, todos os companheiros aqui de todos os partidos 
aqui presente, quero saudar em especial Guilherme Boulos que está aqui, que 
foi candidato à presidência da república [...] 
Eu, em primeiro lugar, eu gostaria, pela minha formação, de agradecer meus 
antepassados, eu aprendi com os meus antepassados o valor da coragem pra 
defender a justiça a qualquer preço, aprendi com minha mãe, com meu pai, 
aprendi com a memória dos meus avós, que a coragem é um valor muito grande 
quando se vive em sociedade, porque todos os demais valores dependem dela. 
Queria agradecer aos partidos todos que estiveram conosco, a sua militância 
aguerrida, primeiro que nos levou ao segundo turno, depois que nos levou a ter 
mais de 45.000.000 de votos no dia de votos. Uma parte expressiva do povo 
brasileiro precisa ser respeitada neste momento, diverge da maioria tem um 
outro projeto de Brasil na cabeça e merece o respeito no dia de hoje. Sei que 
entre os 45.000.000 de eleitores que nos acompanharam até aqui, muita gente 
não é de partido político, muita gente não é de associação. Sobretudo, na última 
semana o que nós vimos foi a festa da democracia nas ruas do Brasil. Gente que 
saiu a rua com colega, com a esposa, com marido, com seus filhos e passou a 
panfletar o país inteiro ou colocar um banco numa praça, colocar um cartaz no 
pescoço, e passou a dialogar e reverter o quadro que se anunciava na primeira 
semana do segundo turno e houve uma reversão muito importante em função da 
conscientização de uma boa parte de brasileiro sobre o que estava em jogo, e 
era muita coisa que estava em jogo. Nós vivemos um período já longo em que 
as instituições são colocadas à prova a todo instante, a começar de 2016 quando 
tivemos o afastamento da presidenta Dilma depois, um, a prisão injusta do 
presidente Lula a cassação do registro de sua candidatura, desrespeitando uma 
determinação das Nações Unidas, mas nós seguimos, seguimos de cabeça 
erguida, seguimos com determinação, seguimos com coragem pra levar nossa 
mensagem aos (######) do país, ao campo e a cidade, às periferias e aos 
centros, aos estudantes, aos idosos, aos LGBTS, aos homens e mulheres, 
brancos e negros, católicos e evangélicos, aqueles que pertencem às religiões 
de matriz afro, aos ateus, a todos os brasileiros, nós, de forma determinada, 
fomos a todos os (####) levar a mensagem que vale a pena levar. De que a 
soberania nacional e a democracia como nós a entendemos é um valor que tá 
acima de todos nós. Nós temos uma ação, nós precisamos defendê-la daqueles 
que de forma é desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o 
patrimônio do povo brasileiro, e entendemos a democracia, não apenas no seu 
ponto de vista formal, embora isso seja muito importante lembrar no Brasil de 
hoje, são os direitos civis, são os direitos políticos, são os direitos trabalhistas e 
são os direitos sociais que estão em jogo neste momento. Portanto, nós temos 
uma tarefa enorme no país que é em nome da democracia é defender o 
pensamento, defender as liberdades desses 45.000.000 de brasileiros que nos 
acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição 
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colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro acima 
de tudo, porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse 
país, nós que ajudamos a construir a democracia uma das maiores do mundo no 
Brasil, temos que ter um compromisso e mantê-la, e não aceitar provocações e 
não aceitar ameaças, vocês verão que a nação, fazendo aí um, lembrando o 
nosso hino nacional: ‘Verás que um professor não foge a luta, nem teme a quem 
o adora, a liberdade à própria morte’. Nosso compromisso é um compromisso de 
vida com este país, nós temos uma longa trajetória de militância de vida pública, 
nós reconhecemos a cidadania em cada brasileiro em cada brasileira e nós não 
vamos deixar esse país pra trás, nós vamos colocá-lo acima de tudo e nós vamos 
defender os nossos pontos de vista, respeitando a democracia, respeitando as 
instituições, mas sem deixar de colocar nosso ponto de vista, sobre tudo que 
está em jogo no Brasil a partir de agora, e tem muita coisa em jogo, e nós 
precisamos compreender o que está em jogo, nós temos que fazer uma profissão 
de fé de que nós vamos continuar nossa caminhada, conversando com as 
pessoas, nos reconectando com as bases, nos reconectando com os pobres 
deste país, para retese um plano, um programa de nação que há de sensibilizar 
mentes e corações deste país, daqui a quatro anos nós teremos uma nova 
eleição, nós temos que garantir as instituições, nós não vamos sair dos nossos, 
das nossas profissões, dos nossos ofícios, mas nós não vamos deixar de exercer 
nossa cidadania, nós vamos estar o tempo inteiro exercendo essa cidadania e 
talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que 
agora, eu coloco a minha vida à disposição desse país e tenho certeza que falo 
por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do 
próprio bem estar e quero dizer pra aqueles que eu, olhando nas ruas deste país 
em todas as regiões eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas 
pessoas que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar, não tem medo, nós 
estaremos aqui, nós estamos juntos,(######) nós abraçaremos a causa de 
vocês, contem conosco, coragem, a vida é feita de coragem, viva o Brasil. Viva 
o Brasil.” 


