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“Não há dominação sem resistência: primeiro 

prático da luta de classes, que significa que é 

preciso ‘ousar se revoltar’”. 

 

(PÊCHEUX, 1995, p. 304).  



 

RESUMO 

 

O novo Coronavírus apresenta e exige grandes desafios no atual contexto sociopolítico, 

econômico e cultural, inclusive para o atual presidente do país, uma vez que ele ocupa uma 

posição sujeito de autoridade máxima da nação, assim precisa tomar medidas com seus 

aliados a fim de combater a disseminação da doença. Nesse sentido, a mídia é afetada pelas 

medidas de enfrentamento político e pelo acontecimento da pandemia, o que faz circular 

discursos com diferentes efeitos de sentido em redes sociais, a exemplo do Facebook, os quais 

podem significar o sujeito Jair Bolsonaro de diferentes modos. Diante de tais fatos, nosso 

estudo busca compreender, por meio da Análise de Discurso de perspectiva pecheutiana, de 

que forma o sujeito presidente é construído no decorrer da pandemia da Covid-19 no 

Facebook. A partir disso, nossos corpora selecionados dizem respeito a discursos em 

circulação em Fanpages (páginas específicas do Facebook para jornais, programas e 

instituições) do G1 (Portal de Notícias do Grupo Globo), do Jornal Nacional, do R7 Notícias e 

do El País Brasil, que circularam, no decorrer da pandemia, diferentes efeitos de sentido 

acerca dos seguintes acontecimentos: declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

que determina pandemia em 12 de março de 2020; a saída dos ministros da saúde no Brasil, 

Luiz Henrique Mandetta em 16/04/2020, Nelson Teich em 15/05/2020 e General Eduardo 

Pazuello em 23/03/2021; e o alcance de 100 mil mortes pela doença no país em 08/08/2020. 

Em nossas análises, trabalhamos com categorias como: sujeito, ideologia, relações de sentido, 

interdiscurso, memória, formações imaginárias, Formação Discursiva e condições de 

produção. Para tanto, baseamo-nos em abordagens de autores como Pêcheux (1990) e (1995), 

Orlandi (2000) e (2007), Althusser (1970), Maldidier (1997). Levando em consideração 

nossas análises, pudemos constatar que Jair Bolsonaro é significado, em tais acontecimentos, 

como uma ruptura político-institucional governamental na Formação Discursiva de esquerda.   

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Covid-19. Facebook. Jair Bolsonaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The new Coronavirus presents and requires great challenges in the current socio-political, 

economic and cultural context, including for the current president of the country, since he 

occupies a position subject to the highest authority of the nation, so he needs to take measures 

with his allies in order to combat the spread of the disease. In this sense, the media is affected 

by the measures of political confrontation and the event of the pandemic, which makes 

speeches with different effects of meaning circulate on social networks, such as Facebook, 

which can signify the subject Jair Bolsonaro in different ways. In view of these facts, our 

study seeks to understand, through Discourse Analysis from a Pecheutian perspective, how 

the president subject is constructed during the Covid-19 pandemic on Facebook. From this, 

our selected corpora refer to speeches in circulation on Fanpages (specific Facebook pages for 

newspapers, programs and institutions) of G1 (Grupo Globo News Portal), Jornal Nacional, 

R7 Notícias and El País Brasil , which circulated, during the pandemic, different effects of 

meaning about the following events: declaration by the World Health Organization (WHO) 

that determines a pandemic on March 12, 2020; the departure of the ministers of health in 

Brazil, Luiz Henrique Mandetta on 04/16/2020, Nelson Teich on 05/15/2020 and General 

Eduardo Pazuello on 03/23/2021; and the reach of 100 thousand deaths from the disease in 

the country on 08/08/2020. In our analyses, we work with categories such as: subject, 

ideology, relations of meaning, interdiscourse, memory, imaginary formations, Discursive 

Formation and production conditions. To do so, we rely on approaches from authors such as 

Pêcheux (1990) and (1995), Orlandi (2000) and (2007), Althusser (1970), Maldidier (1997). 

Taking into account our analyses, we could see that Jair Bolsonaro is meant, in such events, 

as a governmental political-institutional rupture in the left-wing Discursive Formation. 

 

Keywords: Discourse Analysis. Covid-19. Facebook. Jair Bolsonaro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tomando como base a conjuntura político-sanitária no Brasil no que se refere à Covid-

19, esta pesquisa desenvolve um trabalho teórico-analítico, no interior da Análise de Discurso 

(doravante AD) de perspectiva pecheutiana, acerca dos discursos que atravessam e constituem 

o Facebook para significar o sujeito presidente Jair Messias Bolsonaro.  

A partir disso, os corpora selecionados dizem respeito a discursos em circulação em 

Fanpages (páginas específicas do Facebook para jornais, programas e instituições) do G1 

(Portal de Notícias do Grupo Globo), do Jornal Nacional, do R7 Notícias e do El País Brasil, 

que operaram, no decorrer da pandemia da Covid-19, diferentes efeitos de sentido acerca dos 

seguintes acontecimentos: declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 

determina pandemia em 12/03/2020; a saída dos ministros da saúde no Brasil, Luiz Henrique 

Mandetta em 16/04/2020, Nelson Teich em 15/05/2020 e General Eduardo Pazuello em 

23/03/2021; e o alcance de 100 mil mortes pela doença no país em 08/08/2020.  

 Disponibilizadas no Facebook, as quatro Fanpages têm publicado vários dizeres que 

questionam os discursos que constituem o presidente na forma de significar a pandemia. 

Pressupomos que tais dizeres (re)significam esse sujeito inscrito na posição de presidente a 

partir de diferentes vertentes políticas.  

Desde que foi diagnosticada em meados de dezembro de 2019, em Wuhan na China, a 

Covid-19 – causada pelo vírus SARS-CoV-2– proliferou-se em todo território mundial. A 

doença, por ser de alto contágio, acarretou uma crise global que afetou economicamente, 

psicologicamente e politicamente a realidade social da maioria da população, uma vez que 

milhares de pessoas são recomendadas pelos órgãos competentes a cumprirem isolamento 

social para a não propagação da doença.  

Em acontecimentos como esse, o posicionamento de um líder governamental é 

relevante e deve ser construído com ética e responsabilidade, pois, em situações emergenciais 

desse tipo, o sujeito político tem a função de orientar a população e construir ações de 

medidas restritivas. De acordo com o G1, no Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi 

identificado em 26 de fevereiro de 2020 pelo Ministério da Saúde e, até 31 de agosto desse 

mesmo ano, foram contabilizados 3.910.901 infectados e 121.515 óbitos, conforme gráfico 1. 
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Gráfico 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nesse crescimento elevado de casos de mortes e de contaminação, o novo 

Coronavírus apresenta e exige grandes desafios no atual contexto sociopolítico e econômico, 

inclusive para o atual presidente do país, uma vez que ele, inscrito nessa posição como 

autoridade máxima da nação, precisa tomar medidas com seus aliados a fim de combater a 

disseminação da doença.  

Cabe ressaltar que, durante esse período temporal de março a agosto de 2020, 

ocorreram alguns acontecimentos no Brasil, tais como: confrontos entre o governo e a OMS, a 

saída de dois ministros da saúde e o alcance das 100 mil mortes por Covid-19. Além desse 

período, no início de 2021, houve outro acontecimento que causou um impacto no que diz 

respeito ao efeito produzido pela doença na forma de significar o sujeito presidente, a 

demissão de mais um ministro da saúde.  

De acordo com Ferreira (2001), o acontecimento é um ponto em que os enunciados 

rompem com a estrutura vigente da memória, construindo um novo processo discursivo em 

que uma nova rede de dizeres possíveis irá emergir (FERREIRA, 2001). Assim, consideramos 

os fatos citados como acontecimentos porque elas impactaram decisivamente no combate ao 

vírus, pois, como veremos em nossas análises, por meio da imprensa, Jair Bolsonaro, inscrito 

na posição de presidente, muitas vezes foi afetado por discursos negacionistas que minimizam 

a pandemia, e tal fato produziu efeitos de conflitos com recomendações da OMS e com o 

próprio Ministério da Saúde brasileiro.  
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Posto isso, a mídia é afetada pelo acontecimento e se constitui de discursos, em 

páginas do Facebook, acerca da doença e das ações tomadas pelo presidente. Nesse sentido, 

ela é afetada pelas medidas de enfrentamento político e pelo acontecimento da pandemia, o 

que faz circular diversos dizeres que significam o sujeito presidente de diferentes modos.  

Diante do exposto, levando em consideração a pandemia da Covid-19 como um 

acontecimento discursivo e um problema político que afeta decisivamente a realidade social 

brasileira na saúde e na economia, surgiu o presente questionamento: de que forma a imagem 

do sujeito presidente Jair Bolsonaro é construída durante acontecimentos político-discursivos 

na pandemia em páginas de notícias do Facebook? Temos, então, como hipóteses, que o 

sujeito inscrito na posição presidente pode ser significado em possivelmente duas vertentes: 

um líder que constrói políticas públicas de enfrentamento à doença ou um gestor que rompe 

com os valores científicos de prevenção à doença e de promoção à saúde. 

Objetivamente, este estudo busca compreender, por meio da Análise de Discurso de 

perspectiva pecheutiana, de que forma o sujeito presidente é construído no decorrer da 

pandemia da Covid-19 no Facebook. Já especificamente buscamos: identificar, a partir dos 

corpora selecionados, os discursos que atravessam e constituem a declaração de pandemia da 

OMS para significar o sujeito presidente no Facebook; estudar o papel do funcionamento 

discursivo na referida rede no marco de 100 mil mortes pela doença; e verificar os efeitos de 

sentido produzidos nas Fanpages para significar a instabilidade de ministros no Brasil. 

A partir disso, o objeto desta pesquisa é efeitos de sentido que circulam no Facebook 

para construir o sujeito Jair Bolsonaro no decorrer da pandemia da Covid-19. Este estudo está 

atrelado à linha de pesquisa de “Linguagem: Identidade e Práticas Sociais” (PPGL/UFS) e 

investiga, ao nível discursivo da língua, o modo como se efetiva a produção de sentidos no 

contexto social, em especial, no espaço digital.  

A justificativa desta pesquisa se dá por conta de diversas discursividades circularem 

no Facebook acerca dessa conjuntura que (des)constrói diferentes dizeres para significar o 

sujeito presidente. Assim, tal acontecimento impacta na dimensão dos estudos do discurso 

político do Brasil contemporâneo, visto que a “imagem do sujeito Bolsonaro” interfere 

diretamente nas formações imaginárias construídas para um presidente.  

De acordo com uma reportagem do G1 (2020), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico afirma que a economia global vai sofrer anos até se recuperar 

do impacto da pandemia. Assim como, para o Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, 

Edson Aparecido, em entrevista à UOL, a instabilidade na pasta do Ministério da Saúde afeta 

todo o combate à pandemia no país.  
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Desse modo, esses acontecimentos, no decorrer da pandemia, impactaram politico-

economicamente o país, causando uma problemática político-social que fez operar diferentes 

efeitos de sentido na rede. Assim, os discursos que atravessam e constituem os corpora 

analisados contribuem para compreender de que forma as ações do presidente do país são 

significadas no decorrer de tais acontecimentos no Facebook. 

Além disso, esta pesquisa está relacionada a um tema atual que pouco tem se 

propagado nas academias. Ao fazermos uma busca na Biblioteca Brasileira de Teses e 

Dissertações, não encontramos nenhum estudo que trabalhasse com tal tema relacionando-o 

às mídias sociais e aos estudos linguísticos, evidenciando, assim, a real necessidade deste 

estudo. Portanto, tal pesquisa tem muito a contribuir para a pesquisa acadêmica e para o 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe.  

Sabendo que o Facebook é uma mídia social e digital muito utilizada e que possibilita 

aos sujeitos o entretenimento e a circulação de questionamentos, a relevância de 

desenvolvermos este trabalho se dá pelo fato de procurarmos compreender quais efeitos de 

sentido são operados para significar o sujeito Bolsonaro, contribuindo, dessa forma, para a 

pesquisa acadêmica em torno das inter-relações entre discurso, política e mídias virtuais.  

Desenvolvemos esta dissertação à baila da Análise do Discurso de perspectiva 

pecheutiana, a qual, conforme Ferreira (2001, p. 11), permite-nos “trabalhar em busca dos 

processos de produção de sentido e de suas determinações histórico-sociais”. Nosso trabalho 

está dividido em três momentos: um teórico, um metodológico e outro para fins analíticos. 

Nosso capítulo teórico, fazemos considerações acerca da AD, em que discutimos o 

marco inicial dessa área e depois apontamos suas três fases. Em seguida, descrevemos cada 

categoria que é trabalhada em nosso capítulo analítico, são elas: a língua, a qual é considerada 

como um sistema passível de falhas pelas quais os sentidos se permitem deslizar, ficar à 

deriva (FERREIRA, 2007); o indivíduo, que é interpelado pela ideologia em sujeitos falantes, 

sujeitos de seu discurso, como também que se constitui pelo esquecimento, isto é, um sujeito 

funciona pelo inconsciente (PÊCHEUX, 1995). 

Além delas, a ideologia que é considerada enquanto condição para a constituição do 

sujeito e dos sentidos (ORLANDI, 2000); as condições de produção, as quais são tudo aquilo 

que está fora à língua, uma exterioridade, que faz com que o discurso seja o que ele é 

(MALDIDIER, 1997); as Formações Discursivas (doravante FD) que são um deslocamento 

em direção aos efeitos do momento da conjuntura e do acontecimento (PÊCHEUX, 1995); o 

interdiscurso, que é considerado aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente 

(ORLANDI, 2000); o sentido, o qual nunca é dado, pois está sempre em curso e é produzido 
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dentro das determinações histórico-sociais (FERREIRA, 2001); as formações imaginárias, 

que estão relacionadas à imagem que fazemos de nosso lugar e do local do outro; e a 

memória, a qual assujeita o discurso (ORLANDI, 2000).  

Na parte metodológica, damos ênfase ao caminho para construção do nosso trabalho. 

Para tanto, caracterizamos nossa pesquisa como qualitativa (PRODANOV; FREITAS, 2013) 

de caráter bibliográfico (GIL, 2002). Ainda neste capítulo, mostramos como se deu a 

construção de nosso objeto, em que justificamos a escolha do Facebook enquanto nosso 

dispositivo analítico, apresentamos como foi realizado nosso recorte para seleção das 

Fanpages e dos corpora e ainda fazemos uma apresentação das páginas selecionadas.  

 No capítulo analítico, analisamos os corpora selecionados e partimos dos pressupostos 

de que a AD teoriza a interpretação e objetiva a compreensão de “como os objetos simbólicos 

produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera 

como atos no domínio simbólico, pois ele intervém no real do sentido” (ORLANDI, 2000, 

p.24). 

 Por fim, nossas análises levam a efeitos de sentido de que há uma contraidentificação do 

sujeito presidente com a OMS. Além disso, há um antagonismo entre o discurso que constitui 

os ministros Mandetta e Teich e o sujeito presidente na forma de significar a pandemia. 

Assim, a imagem do Jair Bolsonaro é construída, no Facebook, a partir de formações 

imaginárias que se distanciam das construções sócio-históricas para um presidente na 

Formação Discursiva governamental de esquerda.  
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2 BREVE DISCUSSÃO ACERCA DO DISPOSITIVO TEÓRICO DA ANÁLISE DO 

DISCURSO 

 

De acordo com Ferreira (2007), Michel Pêcheux inicia seus estudos em AD na França 

na década de 1960, época que coincide com o auge do estruturalismo como paradigma de 

formatação do mundo, em que sempre houve a deliberada exclusão do sujeito e uma língua 

objetivada e padronizada.  A AD nasce, assim, na perspectiva de uma intervenção, de uma 

ação transformadora que visa combater essa estruturação formalista (FERREIRA, 2007), pois 

ela se constitui de uma ruptura do aspecto formal e categorizador de considerar a linguagem, 

o sujeito e a língua.  

 Desse modo, esse campo do saber abre um leque de questões no interior da própria 

linguística, operando um sensível deslocamento de terreno na área, sobretudo nos modos de 

significar a língua, a historicidade e o sujeito, deixados à margem pelas correntes 

estruturalistas (FERREIRA, 2007). Nesse sentido, há uma preocupação em pluralizar as 

formas de significar a língua, o sujeito e os sentidos, postos que eles deixam de ser 

considerados enquanto únicos e passam ser considerados enquanto heterogêneos e histórico-

sociais. Cabe ressaltar que, no âmbito da AD, “a história tem relação direta com o sentido e 

nada a ver com a evolução ou cronologia” (FERREIRA, 2000, p. 29).  

Assim, tal área se constrói com uma interseção entre o Marxismo, a Linguística e a 

política, visto que sua finalidade inicial é discutir cunhos políticos, e tal objetivo é ofertado 

por meio da Linguística (MUSSALIM, 2001). A Linguística “acaba por se impor, com 

relação às ciências humanas, como uma área que confere cientificidade aos estudos, já que 

esses deveriam passar por suas leis em vez de agarrarem-se diretamente a instâncias 

socioeconômicas” (MUSSALIM, 2001, p.103). 

Tal autora aponta que a AD encontra a teoria do materialismo histórico de Althusser, o 

qual estuda Marx e chega à conclusão de que a ideologia se constitui de uma existência 

material e que deve ser pensada enquanto um conjunto de práticas que reproduzem as relações 

de produção (MUSSALIM, 2001). Dessa forma, a ideologia é uma representação das relações 

imaginárias com a existência material. Assim, ela ganha novas dimensões, sendo considerada 

como o local privilegiado no qual a linguagem se materializa, como afirma Mussalim (2001): 

 

A Linguística, então, aprece como um horizonte para o projeto athusseriano 

da seguinte maneira: como a ideologia deve ser estudada em sua 

materialidade, a linguagem se apresenta como o lugar privilegiado em que a 
ideologia se materializa. A linguagem se coloca para Althusser como uma 

via por meio da qual se pode depreender o funcionamento da ideologia(...)o 
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projeto althusseriano via com bons olhos uma Linguística fundamentada 

sobre bases estruturalistas. Mas uma Linguística saussureana, uma 
Linguística da língua, não seria suficiente, só uma teoria do discurso (...) 

poderia acolher esse projeto (MUSSALIM, 2001, p.105). 

 

Nesse âmbito, surge a AD proposta por Pêcheux, que leva os estudos do discurso ao 

sujeito e à ideologia. Orlandi (2000) aponta que esse campo do saber traz consigo um 

questionamento ao excessivo formalismo linguístico do estruturalismo, pois a AD não 

considera a língua enquanto um sistema de signos fechados, mas como um elemento 

histórico-social que é afetado pela ideologia. Assim, a língua é concebida enquanto opaca, 

afetada por fatores sócio-históricos e ideológicos (PÊCHEUX, 1990). 

 Orlandi (2000) também relata que a AD se constitui em um espaço de três regiões de 

saberes: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Da Linguística, a AD herda os estudos da 

linguagem humana; no Marxismo, Pêcheux vai buscar a ideologia Althusseriana, em que se 

tem um indivíduo interpelado pela ideologia e se transformando em sujeito; da Psicanálise, a 

AD traz o sujeito lacaniano, inconsciente e desejante, o qual acredita ser dono de seu dizer, 

sem convicção de que tudo que ele fala já foi dito.  

 Embora esse campo do saber tenha se construído por essas áreas de conhecimento, 

Orlandi (2007) aborda que não podemos significar a AD como uma área interdisciplinar, pois 

considerar a AD dessa forma é encará-la como disciplina meramente instrumental, coisa que 

está afastada de tal área, uma vez que ela tem sua especificidade própria. Para tal autora, a AD 

se forma no entremeio, visto que, apesar de ela fazer o uso do objeto da Linguística - a língua 

- ela questiona essa ciência pela historicidade que esta deixa de lado, como também interroga 

as Ciências Sociais pela transparência da linguagem que elas assentam (ORLANDI, 2000).  

Nesse sentido, “é importante reiterar que os conceitos que a AD traz de outras áreas de 

saber, ao se integrarem ao corpo teórico do discurso, deixam de ser aquelas noções com os 

sentidos estritos e originais e se ajustam à especificidade e à ordem própria da rede 

discursiva” (FERREIRA, 2007, p. 16). Assim, apesar da AD partir de tais áreas, há um 

deslocamento, pois ela rompe com conceitos já existentes.  

Para tanto, a AD recorta o discurso enquanto seu objeto teórico que se difere da 

linguística imanente, que se centra na língua, nela e por nela mesma, e das demais ciências 

humanas que usam a língua como um instrumento para explicar textos (FERREIRA, 2007) e 

constrói seu próprio objeto de estudo, “o discurso”, que, segundo Orlandi (2000) 
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[...] não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 
afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de 

constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente 

transmissão de informação. (ORLANDI, 2000, p. 21). 

 

 Dessa forma, não podemos tratar o discurso enquanto apenas transmissão de 

informação, uma vez que ele é formado por elementos linguísticos, históricos e 

socioideológicos, ou seja, o social e o histórico estão imanentes no discurso. Ainda se 

tratando do discurso, Orlandi (2000, p. 21), o considera como “[...] efeito de sentido entre 

locutores”. Além disso, a referida autora também conceitua o discurso como “[...] a palavra 

em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando”. (ORLANDI, 2000, p.15). 

 Assim sendo, na Análise de Discurso de Pêcheux, consideramos o discurso como uma 

prática social, em que o sujeito é inconsciente, ideológico, histórico e constituído pela 

linguagem, não sendo um sujeito consciente e dono do conhecimento. Desse modo, essa área 

se ocupa em estudar o discurso como um elemento social nas mais variadas condições sócio-

históricas de produção. 

 

2.1 As três fases da AD 

 

 Em relação ao contexto histórico da AD, Michel Pêcheux (1997), em sua obra Por uma 

Análise Automática do Discurso, divide a AD em três épocas. Na primeira fase, o discurso é 

constituído de uma maquinaria discursivo-estrutural que, para Mussalim (2001), seria uma 

“estrutura, cuja finalidade é a geração de um processo discursivo a partir de um conjunto de 

argumentos e de operadores responsáveis pela construção e transformação das proposições, 

concebidas como princípios semânticos que definem, delimitam um discurso” (MUSSALIM, 

2001, p.118). Assim, na AD-1, havia uma visão estruturalista, em que temos o corpus fechado 

e a as condições de produção homogêneas e estáveis, pois há aqui um maior silenciamento do 

outro. Contudo, nessa época, o sujeito já não era considerado intencional, origem do dizer. 

 Na AD-2, surgem as noções de interdiscurso e de Formação Discursiva - FD, sendo esta 

última emprestada de Michel Foucault. Para esse autor, as FDs são “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definira, em uma época 

dada, e para uma área social, econômica geográfica ou linguística dada, as condições de 

exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, p. 14, 1986). 
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 Na terceira fase, há a desconstrução da maquinaria discursiva e surge o sujeito 

descentrado e heterogêneo. Desse modo, os dizeres que atravessam a FD são dependentes uns 

dos outros e são formulados no interior de uma memória discursiva (interdiscurso). Logo, a 

AD-3 se diferencia da AD-1 porque esta primeira fase se constitui a partir de uma máquina 

discursiva e, também, distingue-se da AD-2, pois esta considera que as FDs são constituídas 

independentemente para depois serem postas em relação. 

 

2.2 A visão de língua no âmbito da AD 

 

A AD se distancia das correntes estruturalistas pelo fato de elas negarem os fatores 

históricos, ideológicos e sociais aos estudos da linguagem, já que no estruturalismo temos 

uma língua transparente que, enquanto estrutura, constitui-se de um sistema fechado que não 

se relaciona com a exterioridade. 

Segundo Ferreira (2000, p. 36), “Saussure, ao opor a língua e fala, também dicotomiza 

o social e o histórico. Assim que é a língua, como “fato social”, nada tem a ver com a 

historicidade e com o sujeito. Já a fala, como “ato individual”, acessório, ocasional, nada tem 

de social”. Desse modo, Saussure se preocupa em estudar apenas os aspectos internos à 

língua, deixando de lado o histórico e o social que é constitutivo da língua na teoria da AD, 

pois nesta o social e o histórico são indissociáveis e se encontram reunidos no discurso.  

 “O corte saussuriano de língua/fala para língua/discurso houve uma mudança definitiva 

de terreno da língua e de seu estatuto no viés discursivo” (FERREIRA, 2007, p. 17). Dessa 

forma, a língua deixa de ser puramente um sistema linguístico que contempla apenas o que é 

interno, pois diferente das correntes estruturalistas, analisar a língua no âmbito da AD é fazer 

relação com o social e o histórico, pois ela é considerada como materialidade de natureza 

linguística e histórica simultaneamente. Através dessa relação do discurso com a história, 

podemos perceber equívocos na língua. 

Afastando-se da visão estruturalista, Orlandi (2000) aponta que a língua não pode ser 

concebida como um sistema, mas como movimento, a língua no mundo, na fala do homem, 

produzindo sentido a partir de suas condições sócio-históricas de produção. Assim, a AD não 

trabalha com a língua da Linguística, da transparência, da autonomia e da imanência. A língua 

do analista do discurso é outra, é da ordem material, da opacidade, da possibilidade do 

equívoco como fato estruturante e da marca da historicidade. (FERREIRA, 2007).  

Nessa mesma linha, Ferreira (2001) relata que, no âmbito discursivo, a língua se 

constitui do equívoco devido a sua opacidade. Ela é um produto social que resulta de um 
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trabalho com a linguagem no qual coincidem o histórico e o social. Portanto, a língua é 

dinâmica e social, cujo sentido nunca pode ser dado enquanto acabado, pois suas condições de 

produção levam sempre a outras dimensões.  

 Indursky (2010) relata que não podemos considerar a língua enquanto asséptica, sem 

sujeito, sem atividade linguageira, sem exterioridade e sem prática social, e sim uma língua 

histórica, opaca, não-transparente e sujeita a equívocos. Desse modo, a língua não é abstrata, 

uma vez que os sentidos mantêm relação com fatores externos à linguagem. Destarte, a AD 

trabalha com o funcionamento da linguagem e com o sentido sempre em movimento. 

 A língua é significada na AD como uma materialidade, ela não é abstrata, pois escapa 

de uma estruturação lógico-matemática categórica. Por isso, Ferreira (2007) considera que a 

língua é um sistema passível de falhas pelas quais os sentidos se permitem deslizar, ficar à 

deriva.  

 Diferente de outras correntes formalistas, a língua possui uma ordem própria cujos 

sentidos nunca são acabados, pois estão sujeitos a deslizamentos, o que torna considerara 

língua e os sentidos heterogêneos, posto que não há um modelo vertical que dê conta de tudo 

(FERREIRA, 2000). 

 Tal fato é evidenciado pelo real da língua que, conforme Ferreira (2000, p. 16), “[...] 

não se submete aos enquadramentos formais da língua lógica. Por isso se apresenta 

atravessado por falhas, furos e fissuras, que se evidenciam pela existência dos jogos de 

palavras, do absurdo, dos lapsos, enfim, das brincadeiras com a língua”. Portanto, a língua 

como instável e heterogênea é considerada não-fechada, havendo um espaço que escapa à 

padronização, que se interessa em descrever e instrumentar a língua na base da gramática e do 

dicionário.  

 

2.3 Noções de sujeito 

 

Afastando-se das teorias estruturalistas por elas descartarem os estudos do sujeito e da 

Pragmática por considerá-lo enquanto psicológico e intencional, a AD pecheutiana se 

constitui de um sujeito inconsciente, que também é interpelado pela ideologia. Essa 

interpelação ideológica do sujeito, Pêcheux vai buscar em Althusser que, conforme esse 

marxista: 

 

A ideologia sempre já interpelou os indivíduos como sujeitos, o que nos leva 

a precisar que os indivíduos são sempre já interpelados pela ideologia como 
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sujeitos, e nos conduz necessariamente a última proposição: os indivíduos 

são sempre já sujeitos. (ALTHUSSER, 1970, p. 102). 

 

Dessa forma, Althusser (1970) retrata que a prática da linguagem só existe através e 

sob uma ideologia. Não existe sujeito sem linguagem, tampouco sujeito sem ideologia. 

Assim, a prática da linguagem se dá pela constituição ideológica do sujeito, posto que não há 

sujeito fora da ideologia, a não ser que esteja fora da sociedade. A partir dessa abordagem 

marxista, Pêcheux (1995) retrata que os indivíduos são “interpelados” em sujeitos falantes, 

sujeitos de seu discurso. Além disso, Pêcheux (1995) retrata que o sujeito se constitui pelo 

esquecimento, isto é, o sujeito funciona pelo inconsciente. 

Nesse sentido, o sujeito é afetado pelo já-dito (interdiscurso). Pêcheux (1995) chama 

isso de esquecimento número 1. Esse esquecimento está na instância do inconsciente na 

medida em que o sujeito acredita ser origem do dizer. Tal fato ocorre porque, de acordo com 

Pêcheux (1995), o sujeito é considerado sempre-já sujeito, assim se esquece das 

determinações que o constitui. Ele esquece que é afetado pela ideologia e se apropria de 

sentidos preexistentes. Por isso, o sujeito representa o que já foi dito e esquecido.  

À medida que enuncia o discurso considerando como origem, o sujeito é afetado pelo 

esquecimento da existência de outros sentidos possíveis do seu dizer, constituindo uma 

ligação direta entre linguagem-pensamento-mundo. Pêcheux (1995) considera tal processo 

como esquecimento número 2, é o da ordem da enunciação, o sujeito acredita que seu dizer só 

pode ser dito de uma maneira e não de outra.  

Seguindo essa mesma linha de significar o sujeito, Orlandi (2000, p. 20) considera que 

“O sujeito da linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real 

da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que 

é o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia.” Esse funcionamento do 

sujeito pela ideologia já faz com que ele se formule de forma natural, acreditando em sua 

transparência e apagando de sua memória que ele está inscrito em uma rede de sentidos 

preexistentes. Tal fato o faz funcionar pelo inconsciente, assim ele não é um indivíduo 

empírico, pois é construído sócio-historicamente, tomado pelo assujeitamento e constituído 

pelo inconsciente. 

O inconsciente está constituído pela linguagem, mas o sujeito da AD, como vimos, 

também é da ideologia, ambos são revestidos pela linguagem e nela se materializam. Essa é 

uma particularidade que assegura ao campo discursivo tratar de uma dupla determinação do 

sujeito – de ordem da interioridade (o inconsciente) e da exterioridade (a ideologia) 

(FERREIRA, 2007).Desse modo, tal autora aponta que esse sujeito vai, então, colocar-se 
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estratégica e perigosamente entre o sujeito da ideologia pelo assujeitamento e o sujeito da 

psicanálise pelo inconsciente, ambos constituídos e revestidos materialmente pela linguagem. 

O sujeito é afetado em seu funcionamento psíquico pelo inconsciente e em seu funcionamento 

social pela ideologia (INDURSKY, 2000), sendo assim não controlado, fragmentado pela 

incompletude.  

Pelo assujeitamento, entendemos como “condição indispensável para ser sujeito. Ser 

assujeitado significa antes de tudo ser alçado à condição de sujeito, capaz de compreender, 

produzir e interpretar sentidos” (FERREIRA, 2007, p. 18). Desse modo, em AD, 

abandonamos a categoria de sujeito empírico e nos debruçamos com um sujeito assujeitado.  

O sujeito já produz sentido pela posição que ocupa, assim, dependendo dessa posição, 

os sentidos ganham outras dimensões. Isso depende da forma-sujeito, a qual “é a forma pela 

qual o sujeito do discurso se identifica com a Formação Discursiva que o constitui” 

(FERREIRA, 2001, p. 15). Contudo, há situações em que esse sujeito se contraidentifica com 

as Formações Discursivas que estão em jogo no processo sócio-histórico dessa determinada 

posição. Em nosso capítulo analítico, poderemos compreender de que forma o sujeito Jair 

Bolsonaro rompe com os sentidos preexistentes na posição de presidente. 

O sujeito do discurso não é apenas o sujeito ideológico marxista-althusseriano, nem 

apenas o sujeito do inconsciente freudo-lacaniano; tampouco, é apropriado afirmar que esse 

sujeito seja uma mera adição entre essas partes. O que vai fazer a diferença desse sujeito é o 

papel de intervenção da linguagem, na perspectiva de materialidade linguística e histórica que 

a AD lhe atribui (FERREIRA, 2007, p. 15). O sujeito deixa de ser centro e origem de seu 

discurso e passa a ser considerado enquanto descentrado, dividido e polifônico, constituído de 

várias vozes.  

Portanto, esse sujeito “não é totalmente livre, dado o próprio modo de sua 

constituição, nem é totalmente determinado por mecanismos exteriores”. (FERREIRA, 2000, 

p. 23). Ele é algo dividido, como bem afirma Indursky (2000), construído pela incompletude.  

 

2.4 Noções de ideologia 

 

Na AD, a ideologia não é visão de mundo, ilusão, mas filiação de sentidos. Assim, ela 

está presente no interior do discurso e é constitutiva da prática discursiva. Desse modo, a 

ideologia não é consciente, mas está presente em toda manifestação do sujeito, pois tanto a 

crença do sujeito de que possui o domínio de seu discurso quanto a ilusão de que o sentido já 

existe como tal são efeitos ideológicos (FERREIRA, 2001). Assim, a ideologia possui um 
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caráter material, e essa existência material se dá por meio da linguagem. Como afirma 

Althusser (1970), o sujeito já é ideológico até antes de seu nascimento, ele é um animal 

ideológico. 

Segundo Pêcheux (1995), não há discurso sem sujeito, tampouco sujeito sem 

ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz 

sentido. Nesse viés, Orlandi (2000, p. 38) aponta que “Todo dizer é ideologicamente marcado. 

É na língua que a ideologia se materializa”. Dessa forma, as ações na linguagem pelo sujeito 

se dão pela constituição ideológica, posto que a ideologia sempre está presente no 

funcionamento das práticas sociais da linguagem. 

Para Pêcheux (1995, p. 160) “é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo 

mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc. 

evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente 

dizem”. Por isso, os sentidos também dependem da posição ideológica de quem fala.  

Nessa mesma perspectiva, Orlandi (2000, p. 46) aponta a ideologia como “[...] 

condição para a constituição do sujeito e dos sentidos”. Desse modo, a ideologia é parte 

constitutiva do sujeito e dos sentidos. Ainda se tratando de ideologia, Orlandi (1996, p. 212) 

aborda que “[...] ela não é consciente: ela é efeito da relação do sujeito com a língua e com a 

história na sua necessidade conjunta, na sua materialidade.” 

Assim, a ideologia e a história condicionam a língua aos deslizamentos de sentido, 

posto que ele não é algo controlado. Por essa razão, Pêcheux (1995, p. 161) afirma que “[...] 

uma palavra, uma expressão ou uma proposição não têm um sentido que lhe seria próprio, 

vinculado a sua literalidade.” Dessa forma, o sentido de uma palavra ou enunciado não existe 

em si, pois dependem das formações ideológicas que estão em jogo no processo sócio-

histórico, por isso o sentido não é transparente, pois ele sempre pode ganhar outras 

dimensões. 

 

2.5 O sentido em AD 

 

Ao estudarmos o sujeito no âmbito da AD, compreendemos que, quando chegamos ao 

mundo, já há um simbólico construído. Assim, pelo fato de o sujeito se considerar enquanto 

origem do dizer, ele tem a ilusão de que o sentido nasce ali, um sentido que não tem história. 

Contudo, os sentidos já estão postos num contexto sócio-histórico-ideológico e sempre 

passam por um processo de reformulação. Como bem afirma Ferreira (2000), para tal autora: 
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É frequente se operar uma elisão no caráter material da língua. O sentido das 

palavras, dos enunciados, das proposições aparece como se já estivesse dado, 
cabendo ao sujeito adequá-lo ao seu dizer. Cria-se, assim, a ilusão de um 

sentido desprovido de história e de um sujeito como origem de si próprio. 

Temos aí, em decorrência do “efeito de evidência da língua”, o surgimento 

de mais duas: a evidência do sentido (que faz com que uma palavra queira 
dizer o que realmente diz) e a evidência do sujeito (que se mostra como 

tendo existência espontânea).  (FERREIRA, 2000, p. 21).  

 

Dessa forma, o sentido não está em si mesmo, como algumas teorias estruturalistas 

apontam. Ele não é exclusivamente linguístico, mas sim determinado pela posição ideológica 

inserida em um contexto sócio-histórico no qual as palavras são produzidas, ou seja, o sentido 

das palavras, expressões e proposições mantém relação com uma exterioridade e depende das 

condições sócio-históricas de produção. Assim, eles são passíveis de efeitos. “Entendemos 

por efeito de sentido diferentes sentidos possíveis que um mesmo enunciado de acordo com a 

Formação Discursiva na qual é (re)produzido” (FERREIRA, 2001,p. 14).  

Assim sendo, o sentido não deve ser tido como individual e sim como histórico e 

ideológico. A AD parte dessas transformações e reformulações, afastando-se de qualquer 

norma estabelecida dada, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar 

indefinido das interpretações. (PÊCHEUX, 1990). 

Seguindo essa linha, Guilhaumou; Maldidier e Robin (2016, p. 244) abordam que “O 

sentido não é dado a priori, ele se constrói a cada etapa da descrição. Ele não está nunca 

pronto em uma estrutura; ele procede da materialidade da língua e do arquivo, ele é ao mesmo 

tempo restrito e aberto”. Dessa forma, os sentidos das palavras, expressões e proposições 

estão sujeitos a deslizamentos, pois há uma exterioridade que predomina no contexto sócio-

histórico. Por isso, a AD considera a exterioridade como elemento constitutivo dos sentidos.  

Nesse contexto, Fernandes (2007) retrata que o sentido se distancia de abordagens que 

consideram a mensagem em si. Por isso, é indispensável levar em consideração as condições 

de produção dos dizeres e considerar os sentidos enquanto estáveis e homogêneos, pois eles 

mudam de acordo com a formação ideológica de quem o (re)produz, bem como de quem o 

interpreta. O sentido nunca é dado, pois está sempre em curso e é produzido dentro das 

determinações histórico-sociais (FERREIRA, 2001).  

Destarte, a AD não investiga o sentido “verdadeiro”, mas sim a compreensão dos 

processos em que eles se estabilizam em sua materialidade linguística e histórica. É o que 

fazemos em nosso capítulo analítico, em que não procuramos um sentido absoluto, mas sim a 

forma como os efeitos de sentido significam o sujeito presidente em acontecimentos sócio-
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históricos da pandemia da COVID-19 no ambiente digital, sendo que esses efeitos podem 

passar por ressignificações.  

Os sentidos passam por reformulações, como bem diz Pêcheux (1995), todo enunciado 

pode sempre tornar-se outro, visto que seu sentido pode ser vários, mas não qualquer um. 

Desse modo, o sentido é plural, porém ele não pode ser qualquer um porque é derivado da 

Formação Discursiva, a qual representa a formação ideológica no discurso. Então, o sentido 

depende da inscrição do sujeito na FD, pois é por meio dela que se torna possível 

compreender os vários sentidos no funcionamento do discurso.  

 

2.6 Formação Discursiva  

 

O conceito de Formação Discursiva de Pêcheux surge a partir de Foucault. Contudo, 

Pêcheux parte dessa perspectiva, mas a leva a outras dimensões, relacionando-a a questões de 

ideologia e de luta de classes. Para Foucault (1986), as Formações Discursivas são um sistema 

de regularidade e de dispersão. Pêcheux (1995) parte dessa abordagem, mas a reconfigura. 

Para tal autor, as Formações Discursivas são um deslocamento em direção aos efeitos do 

momento da conjuntura e do acontecimento. As FDs, para Pêcheux, não é algo pronto e 

acabado, por isso ele as considera como um deslocamento, cujo sentido parte a partir das 

condições sócio-históricas de produção nas quais o sujeito do discurso se situa ao enunciar.  

Além disso, Pêcheux (1995) relata que as Formações Discursivas não são unas, mas 

heterogêneas, não de forma acidental, mas constitutivas. Assim, existe o cruzamento de 

diferentes vozes no dizível, mas vale destacar que há uma Formação Discursiva dominante. 

Em nosso capítulo analítico, poderemos observar o entrecruzamento de Formações 

Discursivas políticas com FDs relacionadas à saúde.  

Nesse sentido, as FDs são atravessadas por outras, os discursos são dependentes uns 

dos outros, eles se relacionam entre si por meio de uma interdiscursividade que afeta o sujeito 

e se apresenta como uma série de formulações derivadas de enunciados distintos que são 

retomados, por isso elas são consideradas enquanto diferentes regiões de sentido.  

As Formações Discursivas se apresentam, logo, interligadas ao interdiscurso, 

Conforme Charaudeau e Maingueneau (2004), no Dicionário de Análise do Discurso. Dessa 

forma, não podemos considerar a FD enquanto “um espaço estrutural fechado, já que ela é 

constitutivamente ‘invadida’ por elementos provenientes de outros lugares (i.e., de outras 

formações discursivas) que nela se repetem”, afirma Pêcheux (1983, p. 297), citado neste 

Dicionário. 
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A partir de Pêcheux, Orlandi (2000, p. 43) considera que as Formações Discursivas 

como “[...] aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada 

em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito”. Desse modo, 

o sujeito do discurso enuncia a partir de um lugar social que ocupa, afetado pela Formação 

Discursiva na qual se situa. Nesse sentido, o sujeito é inscrito em diferentes FDs, as quais 

sempre são vinculadas a formações ideológicas e interligadas ao interdiscurso. Tal fato dá o 

poder de a língua produzir sentido. 

Portanto, a FD é o local de articulação entre a língua e o discurso e é determinada a 

partir do interdiscurso (o já dito antes). Cabe ressaltar que essas FDs podem estabelecer 

relações tanto de conflitos como de aliança, isso deriva a partir das formações ideológicas 

(FERREIRA, 2001). Ou seja, uma mesma FD pode ocupar diferentes regiões de sentido, e 

isso parte das formações ideológicas que estão em jogo, posto que, como vimos, o sujeito é 

afetado pela ideologia.   

Além disso, os sujeitos são afetados pela posição que ocupa (sujeito inconsciente), 

assim nem todo discurso pode ser dito em qualquer lugar social, são as Formações 

Discursivas que determinam o que pode ou não ser dito em um dado lugar social. No próximo 

capítulo, poderemos compreender melhor tal processo, em que Jair Bolsonaro ocupa a posição 

de presidente, mas rompe com as formações imaginárias construídas para esse sujeito.  

Assim, o sujeito assim como é afetado pela FD na qual se inscreve, também afeta e 

determina em seu dizer. O efeito-sujeito seria resultante desse processo de assujeitamento 

produzido pelo sujeito em sua movimentação dentro duma Formação Discursiva. 

(FERREIRA, 2007). Desse modo, o sujeito do discurso assim como é determinado pela FD, 

ele também a afeta e a formula nas práticas discursivas.  

 

2.7 As formações imaginárias e as condições de produção 

 

Os estudos de Pêcheux não consideram os protagonistas do discurso como indivíduos, 

mas sim como sujeitos que ocupam uma posição dada determinada pela estrutura social. Essa 

determinação cria em nosso imaginário, que é um produto social resultado das relações entre 

poder e sentidos, uma imagem que cada um faz de seu próprio lugar e do lugar do outro. 

Assim, em nosso imaginário, há uma construção social dada do que é ser presidente, por 

exemplo, e isso é efeito ideológico. Para Pêcheux (1997), os processos discursivos funcionam 

por uma série de formulações imaginárias na estrutura de uma formação social que designam 
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o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro. Nesse sentido, o sujeito é afetado pelo 

seu lugar de fala.  

Esses lugares determinados são parte das condições de produção, pois, para Pêcheux 

(1997, p. 75), “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas”, 

as quais são definidas por ele como “as circunstâncias de um discurso”. Conforme Maldidier 

(1997), as condições de produção são tudo aquilo que está fora à língua, uma exterioridade, 

que faz com que o discurso seja o que ele é: o tecido histórico-social que o constitui.  

Nesse sentido, as condições de produção, na AD pecheutiana, não produzem o mesmo 

sentido de “contexto” que é considerado por áreas como a Linguística Textual e as Teorias 

Enunciativas (eu-aqui-agora), visto que elas envolvem fatores como acontecimento, pessoas 

envolvidas, relação de classes sociais, posição social e elementos políticos e ideológicos. 

Toda essa exterioridade à língua condiciona ao funcionamento do sentido.  

Segundo Cristiane Dias (2018), da mesma forma que o discurso na AD não é abstrato, 

a tecnologia é como opaca, passível de deslizamentos de sentidos que são atravessados em 

diferentes materialidades. Assim, o digital é significado em uma dimensão não apenas 

relacionada efetivamente à tecnologia em si, mas também aos aspectos sócio-históricos e 

ideológicos que constituem e atravessam o sujeito em múltiplas condições sócio-históricas de 

produção.  

Desse modo, o digital é considerado enquanto uma condição de produção do discurso, 

e nossa pesquisa parte desse tipo de condição, o Facebook. Também são exemplos de 

condições de produção em nosso estudo, a posição sujeito presidente e os acontecimentos 

envolvidos na pandemia. Tudo isso é considerado enquanto condições de produção, pois são 

fatores externos à língua, mas que estão relacionados a ela.  

Nessa relação entre língua e exterioridade, Silva e Sargentini (2003, p. 01) apontam 

que “o discurso aparece, então, como objeto teórico no qual se pode ver a relação necessária 

entre o dizer e as condições de produção desse dizer”. Dessa forma, o sujeito discursivo se 

representa pela linguagem, cuja determinação se dá por formações discursivas e por 

formações ideológicas. Assim como, o discurso não é concebido como unidade inédita, 

porque se relaciona com o dito antes, como veremos a seguir.  

 

2.8 O Interdiscurso e a memória discursiva 

 

Ao estudarmos categorias como sujeito, formações imaginárias e condições de 

produção, vimos que o sujeito significa e é significado a partir de uma posição específica, 
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porém ele esquece que fala desse lugar. Assim, ele é afetado pelo inconsciente e tem a ilusão 

de ser a origem daquilo que diz, mas, como bem afirma Orlandi (2000), os dizeres já existem 

antes mesmo de os indivíduos nascerem e são retomados através da memória. Para tal autora, 

o discurso não é algo inédito, ele é assujeitado à memória discursiva. O sujeito enuncia a 

partir de algo “já-dito” em outro lugar.  

Ainda de acordo com Orlandi (2000), essa retomada é parte de um processo em que há 

um jogo entre a formulação que é a atualidade do dizer e a constituição - a memória do dizer. 

Assim, os sujeitos são tomados pelos discursos e pela memória discursiva, mas sem controle 

disso. Apesar de o sujeito ser afetado pela memória, ela não deve ser considerada como uma 

esfera plena, cujo conteúdo teria sentido homogêneo, acumulado ao modo reservatório. A 

memória é um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamento, de retomadas, de 

conflitos e de regularização. Assim, ela está sujeita a desdobramentos, réplicas, polêmicas e 

contra-discursos (PÊCHEUX, 1999). Para tal autor, o sujeito não é origem, os dizeres não são 

nossos, o que é dito mantém relação com o existente, mas a memória está sujeita a 

desregulações de sentidos.  

Ao enunciar, o sujeito retoma ao já-dito, sem convicção de tal processo (sujeito 

inconsciente). Desse modo, nossos dizeres são reformulados, mas sempre remetem ao pré-

construído, isso caracteriza o interdiscurso que, para (Ferreira 2007), ele parte da 

ressignificação do sujeito sobre o que já foi dito antes, determinando os deslocamentos 

promovidos pelos sujeitos nas fronteiras de uma FD. Nossos dizeres são preexistentes, mas 

eles podem sofrer deslocamentos, e isso é determinado pelas Formações Discursivas nas quais 

os sujeitos se inscrevem.  

Dessa forma, o interdiscurso está relacionado ao já-dito, cuja característica se dá pelas 

retomadas dos dizeres (saber discursivo do sujeito). Nesse sentido, no discurso há um já-dito 

que se perpetua, mantendo uma relação entre um dizer com outros dizeres. Desse modo, 

Orlandi (2000), a partir de Pêcheux, relata que o interdiscurso é aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva: o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito 

que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra.  

O sujeito está inscrito em uma rede de interdiscursividade, sem controle de como essa 

rede o afeta. Por isso, Orlandi (2000) considera o interdiscurso enquanto uma memória 

apagada pelo esquecimento, pois parte dos sentidos que sustentam os dizeres fica apagada ou 

esquecidas no interdiscurso.  
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 Destarte, todo dizer é reformulado, posto que aquilo que se fala é tomado do que foi 

falado antes, caracterizando, assim, o interdiscurso. Desse modo, ao enunciar, o sujeito remete 

a outros discursos, pois “as palavras significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 2000, 

p. 32).  Por conseguinte, há uma rede de vozes discursivas no que está sendo dito que 

reformulam assim o sentido, sendo essa nossa próxima discussão.  

 

2.9 O acontecimento discursivo 

 

Vimos que a memória se caracteriza pelo já dito, pela retomada, em que há uma 

relação entre a formulação e a constituição do dizer. O acontecimento discursivo se 

caracteriza pelo embate, desregulando essa memória, construindo uma ressignificação, pois, 

conforme Pêcheux (1999), o acontecimento vem perturbar a memória, podendo “desmanchar” 

a “regularização”, deslocando e desregulando os implícitos associados a essa estrutura. 

Para Pêcheux, então, a noção de acontecimento é estabelecida no ponto de encontro de 

uma atualidade e uma memória. Na obra “Discurso: estrutura ou acontecimento”, Pêcheux 

(1990) analisa o enunciado “On a gagné” – “Ganhamos”, o qual circulou depois da vitória do 

candidato a presidente da república francesa, François Mitterrand. Para tal autor, esse 

enunciado sofre um deslocamento, uma vez que o sujeito recupera sentidos de outro lugar, do 

esporte, e passa a sobredeterminar o acontecimento, levando a uma equivocidade. Dessa 

maneira, Pêcheux (1990) observa como a memória do “Ganhamos” no esporte produz novo 

efeito de sentido ao ser recuperada por uma posição sujeito diferente – a da política (JESUS, 

2017). 

Assim, enquanto a memória procura estabelecer uma regularidade enunciativa, o 

acontecimento discursivo produz um choque nessa estrutura vigente. “O sentido, então, 

emerge da materialidade discursiva em relação com a história e com o acontecimento, uma 

vez que a materialidade linguística em si não dá conta do seu sentido” (SANTOS, 2013, p. 

231). 

Essa é a noção de acontecimento empregada nesta pesquisa. Há uma regularidade, 

uma estrutura social que determina o que é ser presidente. Por exemplo, em uma pandemia, o 

sujeito inscrito na posição de presidente deve filiar-se a sentidos preexistentes de Formações 

Discursivas dos órgãos de saúde a fim de procurar a não disseminação do vírus. Contudo, 

como mostrarão nossas análises, Jair Bolsonaro é afetado pela desregulação dessa memória e 

constrói acontecimentos, como ataques com a OMS, a demissão de três ministros da saúde e o 

alcance da margem de 100 mil mortes.  
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo em questão é desenvolvido à baila dos pressupostos da AD de perspectiva 

pecheutiana, mas ele parte do ambiente digital, levando em consideração que o digital não 

pode ser analisado enquanto apenas uma questão tecnológica, posto que ele não está somente 

relacionado a dispositivos que promovem a comunicação e a mobilidade (DIAS, 2018). 

Segundo a referida autora, esses fatores são relevantes, porém há outro lado a ser considerado: 

a regulação, o controle e a vigilância total dos sujeitos. 

Desse modo, nossa pesquisa se vale de procedimentos de análise por meio do 

dispositivo teórico pela AD configurado em um movimento contínuo entre a descrição e a 

interpretação da linguagem para compreender o discurso em funcionamento no ambiente 

digital (ORLANDI, 2000).  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

No que tange à sua abordagem, esta pesquisa se classifica como qualitativa, visto que 

leva em consideração a interpretação de um fenômeno e a atribuição de significados sobre ele 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Tendo em vista esse tipo de abordagem, o estudo em 

questão se constituiu de procedimento bibliográfico, que, segundo Gil (2002), é baseado em 

materiais já publicados, tais como: livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos, além de discos, fitas magnéticas, CDs e materiais disponibilizados na 

internet.  

Conforme Barros e Lehfeld (2014, p. 30), “a pesquisa é definida como uma forma de 

estudo de um objeto”. Desse modo, a construção dos corpora se deu por meio de publicações 

postadas na rede social Facebook durante acontecimentos no decorrer da pandemia nas 

Fanpages do G1, Jornal Nacional, El País Brasil e Portal R7.  

Segundo Kirkpatrick (2011), o Facebook é a rede social digital que mais possui 

usuários ativos e está cada vez mais incorporada à vida e à cultura social, pois se tornou 

corriqueiro ouvir-se a palavra “Facebook” na contemporaneidade. Essa acessibilidade pode 

explicar o fato de diferentes mídias estarem na referida rede, pois ela está no cotidiano das 

pessoas, propagando diferentes efeitos de sentido. 

Devido a esse grande acesso de usuários no Facebook, Emediato (2015, p. 171) 

considera que tal rede“[...] se apresenta como uma rede de complexa circulação do discurso, 

comportando uma variada cadeia enunciativa, que admite desde a exposição de orientações 
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políticas e ideológicas à exibição do próprio corpo”. Por conta de tais fatos, selecionamos o 

Facebook enquanto nosso dispositivo analítico, pois consideramos que sua grande 

acessibilidade pode causar um impacto político-social. 

Maingueneau (2015) explica que novas práticas, particulares ao universo digital, 

surgem, alterando de forma profunda os modelos discursivos tradicionais utilizados para o 

exercício do discurso. Como o Facebook está incorporado ao digital, ele também é um 

dispositivo tecnológico de entrada para a circulação de sentidos e leva esses efeitos a outras 

produções e a outros processos de circulação. Desse modo, as condições dessa rede 

reproduzem, tornam preponderantes e cristalizam discursos que significam e se ressignificam. 

Nesse sentido, nossa pesquisa pode auxiliar nos estudos do discurso político no 

ambiente digital, uma vez que são escassos e/ou inexistentes estudos discursivos voltados 

para efeitos de sentido na construção do sujeito Jair Bolsonaro no contexto da pandemia da 

COVID-19, principalmente, a partir de discursos midiático-jornalísticos em Fanpages do 

Facebook. 

 

3.2 A construção dos corpora 

 

Para construirmos nossos corpora, fizemos uma pesquisa no Facebook em 12 de 

março de 2021. Utilizamos como filtro de pesquisa o seguinte termo: “páginas de notícias”. A 

partir deste descritor, encontramos um imenso número de Fanpages, por isso fizemos um 

recorte que levou em consideração as três páginas que havia o maior número de seguidores e 

a que havia o menor entre o grupo de 1 milhão, conforme mostra a tabela abaixo.  

 

Tabela 1- Páginas do Facebook 

Nome Número de seguidores (Estimativa em milhão) 

R7.com 13  

G1 10  

Jornal Nacional 8,2  

Fantástico 7,8  

Veja 6,9  

Folha de São Paulo 5,6  

O globo 5,6  

Uol notícias 5,5  

Jornal Hoje 5,4  

Terra 5 

Globo Repórter 4,7  

Exame 4 
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Estadão 3,6  

Globo News 2,4  

Istoé 2,3  

Época 2,3  

Jornal da Globo 2,3  

El País Brasil 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Desde que a Covid-19 chegou ao Brasil, acompanhamos atentamente pelo Facebook, 

nas referidas páginas, a construção dessa pandemia e as postagens que envolvem o atual 

presidente acerca do acontecimento. Até então, são inúmeras publicações que envolvem tais 

fatos, por isso tivemos de fazer um recorte que leva em consideração três acontecimentos 

ocorridos em diferentes temporalidades que podem ter impactado politico-economicamente o 

país. Esse recorte se constrói a partir da declaração da Organização Mundial de Saúde; da 

saída de ministros; e do alcance de 100 mil mortes pela doença no país. Dessa forma, 

obedecemos a essa sequência cronológica de acontecimentos construída pela mídia partindo 

do ambiente digital. 

Considerando que as páginas selecionadas compartilham diariamente um grande 

número de postagens, fizemos um filtro de pesquisa por meio de palavras-chave que 

envolvem os acontecimentos mencionados. Para tanto, usamos separadamente os termos 

“declaração da OMS e Jair Bolsonaro”, “saída de Mandetta”, “saída de Teich”, “saída de 

Pazuello” e “100 mil mortes”.  

A partir dessa filtragem, construímos um recorte que conforme Orlandi (1984) são 

fragmentos da seleção dos corpora, pois quando o analista escolhe seu objeto ele precisa 

selecionar pequenas partes que se relacionam à finalidade de seu estudo. Tendo em vista essa 

noção de recorte, tomamos como materialidades discursivas para análise as publicações de 

cada Fanpage mais curtidas e que estão relacionadas aos efeitos de sentido para significar o 

sujeito presidente no que concerne aos três acontecimentos já mencionados. No processo de 

análise, seguimos justamente uma ordem cronológica desses momentos que constituem o 

processo de cada acontecimento. 

Conforme Dias (2015, p. 980), “Pensar o arquivo, a leitura e a constituição do corpus 

da perspectiva da análise do discurso é de suma importância, pois, com a internet, o discurso 

digital, pensa-se que tudo é novo”. Já para Emediato (2015), fazemos muita coisa em uma 

rede social como o Facebook, visto que nele podemos encontrar tudo o que poderíamos supor 
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no universo de discursos e nos espaços discursivos, como múltiplas Formações Discursivas e 

diferentes efeitos de sentido.  

Desse modo, depois de construídos os corpora, analisamos as materialidades digitais-

discursivas, em que levamos em conta a língua enquanto um elemento histórico-social que é 

afetado ideologicamente (PÊCHEUX, 1990). Assim, trabalhamos com categorias de análise 

como: sujeito, ideologia, relações de sentido, interdiscurso, Formação Discursiva, condições 

de produção, memória e formações imaginárias. 

Para tanto, levamos em consideração que o analista não investiga um sentido 

transparente, mas o real sentido em sua materialidade linguística e histórica, observando o 

funcionamento discursivo, por isso ele trabalha em busca dos sentidos que constituem as 

evidências: “Quando se interpreta já se está preso em um sentido. A compreensão procura a 

explicitação dos processos de significação presentes no texto e permite que possam ‘escutar’ 

outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se constituem” (ORLANDI, 2000, p. 

26). Tentando aproximarmos a teoria do método, apresentamos o dispositivo que constrói 

nosso objeto. 

 

3.3 Nosso dispositivo de análise: o Facebook  

 

O Facebook é uma rede social virtual que se originou nos Estados em 2004 pelos ex-

estudantes da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo 

Saverin e Chris Hughes. Inicialmente, denominado Facemash, ele era um site para atender 

somente aos estudantes da universidade, em que os permitisse comparar fotos que fossem 

coletadas a partir do sistema de segurança da instituição (TEIXEIRA, 2013).  

Aos poucos, a rede foi se expandindo. Zuckerberg começou a programar o código de 

uma rede virtual denominada thefacebook, em que era possível criar amizades virtuais entre 

os universitários de várias instituições diferentes. Quando em 2004, a rede foi oficialmente 

conhecida como Facebook (TEIXEIRA, 2013).  

Posto isso, tal rede permite que qualquer pessoa, que declare ter pelo menos 13 anos, 

possa se tornar usuário registrado do site. Para fazer seu cadastro, o usuário precisar logar-se, 

a partir de um computador ou um dispositivo móvel, com e-mail ou telefone e criar uma 

senha, conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1 

 
Fonte: <https://pt-br.facebook.com/>. Acesso em: 28 dez. 2021 

 

Cadastrar-se no Facebook é algo simples, o que tornou a rede ainda mais popular.  

Como bem vimos em Kirkpatrick (2011), ela é a rede social digital com maior número de 

usuários ativos e se caracteriza por aproximar a realidade do sujeito com aspectos da rede, 

dando ao usuário a possibilidade de compartilhar o que é relevante para si.  

O objetivo do Facebok é conectar pessoas, por isso ele possibilita uma grande 

interação entre os usuários, já que eles podem comentar, curtir e compartilhar suas 

atualizações na página, além de oportunizar o bate-papo em tempo real, que inclui recursos de 

vídeo. Tais características podem ser identificadas na figura 2. 

 

Figura 2 

Fonte: <https://pt-br.facebook.com/>. Acesso em: 28 dez. 2021 
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Essa é uma conta do Facebook, cuja identidade do usuário foi preservada. No lado 

direito, em cima de “amigos”, que está silenciada para preservar a privacidade do usuário, 

podemos personalizar nosso perfil a partir de informações pessoais e de interesses culturais, 

assim como dados acadêmicos. Em “amigos”, temos acesso às pessoas que estão conectadas a 

nossa conta. Já em “grupos”, temos acesso a grupos, que podem ser privados ou públicos, em 

que um número de usuários cria espaços para tratar de assuntos específicos. 

Do outro lado, em “contatos”, podemos utilizar o bate papo para conversar de maneira 

privada ou em grupo com os usuários. No campo em cima da linha do tempo, são os famosos 

stories, os quais são postagens de curta duração deletadas automaticamente em 24h, que 

também fazem parte de outras redes sociais, a exemplo do Instagram, a qual dá possibilidade 

que o storie de tal rede seja automaticamente publicado no Facebook.  

 Em “no que você está pensando?”, trata-se da materialidade que constrói a linha do 

tempo do Facebook, na qual o usuário pode compartilhar publicações abertas e restritas com 

fotografias ou vídeos e ainda fazer check-in em lugares através da localização. Cabe ressaltar 

que essas publicações na linha do tempo estão sujeitas a reações dos usuários. Essas reações 

podem ocorrer por meio de comentários, likes, compartilhamentos ou com emojis, que podem 

demonstrar sentimentos de raiva, amor, felicidade.   

Em “lembranças”, temos oportunidade de recordar algo que publicamos antes e que 

podemos recompartilhá-lo nos stories ou na linha do tempo. Por último, em “atalhos”, 

navegamos as páginas que gerenciamos para interesses pessoais, as famosas Fanpages, as 

quais são adotadas para nos aproximarmos do público, pois é possível, por meio delas, termos 

maior interação entre organizações e usuários.  

Assim, o Facebook é uma plataforma, cujos usuários têm a opção de criar um perfil ou 

uma Fanpage, interagindo entre si através de "likes", mensagens e compartilhamentos de 

imagens e textos. Como, em nossa pesquisa, trabalhamos com Fanpages, passemos agora 

conhecer como elas se estruturam.  

 

3.4 Caracterização das Fanpages 

 

Diferentemente de um perfil pessoal no Facebook, em que o usuário pode adicionar 

até 5 mil pessoas para acompanhar suas publicações e que não permite o uso de recursos 

exclusivos para páginas de empresas, a Fanpage é uma página direcionada para empresas, 

pessoas, produtos ou marcas, que tenham interesse em divulgar seus serviços e informações.  
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Para Lage (2017), as Fanpages são páginas gerenciadas por pessoas físicas por meio 

de seus perfis que se parecem com os perfis pessoais, mas oferecem ferramentas exclusivas 

para empresas, marcas e organizações, pessoas ou personagens. Já que o Facebook é a rede 

que possui o maior número de usuários ativos, é comum que diferentes mídias jornalísticas 

disponham de uma conta na referida rede. Apresentamos, a seguir, as Fanpages do Portal R7, 

do G1, do Jornal Nacional e do El País Brasil. 

 

Figura 3: Página do Facebook do Portal R7 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 

A figura 3 representa a página do Facebook do Portal R7. Em nossa filtragem, essa 

Fanpage é a página noticiária e jornalística que possui o maior número de seguidores, 

atingindo por volta de 13 milhões. Tal Portal pertence ao Grupo Record e oferece conteúdos 

de notícias e entretenimento. O R7 compartilha na rede os principais acontecimentos que 

atravessam no mundo. Durante a COVID-19, essa Fanpage fez circular diversas 

discursividades acerca de tal acontecimento. 

 

Figura 4: Página do Facebook do G1 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/g1>. Acesso em: 12 mar. 2021. 



38 

A figura 4 representa o portal de notícias do G1, que é comandado pela Central Globo 

de Jornalismo. A referida Fanpage possui mais de 10 milhões de seguidores e diariamente 

compartilha diversas publicações acerca dos principais acontecimentos nacionais e mundiais, 

fazendo circular na rede diferentes efeitos de sentido. Desde quando foi registrado o primeiro 

caso de COVID-19 no Brasil, o G1 acompanha todo o processo de evolução da doença e as 

medidas preventivas tomadas pelo Governo Federal.  

 

Figura 5: Página do Facebook do Jornal Nacional 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 

A figura 5 representa a página do Jornal Nacional, o principal telejornal brasileiro. A 

referida página possui mais de 8 milhões de seguidores e, diariamente, traz para os usuários 

da rede as principais notícias que atravessam o país e o mundo, tornando possível a circulação 

de efeitos de sentido que significam o sujeito Jair Bolsonaro, como será visto adiante.  

 

Figura 6: Página do Facebookdo El País Brasil 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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A figura 6 representa a página do El País, um jornal diário espanhol, cuja propriedade 

é do grupo PRISA. Devido ao excessivo acesso do público brasileiro ao referido site, foi 

criada uma versão do jornal em português denominada El País Brasil (PESSUTO, 2020). A 

Fanpage do Facebook desse jornal conta com mais de 1 milhão de seguidores.  

Relacionando as figuras, podemos observar que há uma regularidade, uma estrutura 

que parte especificamente do Facebook. Todas as páginas se constituem de uma fotografia 

para perfil e de outra para capa para se identificar. Em “página inicial”, adentramos ao Feed 

de Notícias, no qual temos acesso à materialidade que fica armazenada obedecendo à 

cronologia. Em “sobre”, temos acesso a informações acerca da página, como o link do site da 

empresa, o perfil das páginas em outras redes sociais como Instagram e Twitter e, além disso, 

uma breve descrição da Fanpage e algumas recomendações a serem cumpridas pelos sujeitos 

usuários da rede ao terem acesso à página.  

Em “fotos”, temos acesso à galeria de fotografias publicadas pela empresa, assim 

como em “vídeos” temos acesso aos vídeos que a Fanpage compartilha em seu Feed de 

Notícias. No lado esquerdo, temos a opção de deixar uma mensagem, em que os usuários 

podem entrar em contato com a empresa. Temos também a opção de “dar um like” que 

representa a discursividade “curtir”, o que possibilita que os usuários recebam as atualizações 

da página em sua linha do tempo. Além disso, há uma lupa para filtro de pesquisa de 

publicações, o que facilitou para que nosso recorte pudesse ser realizado.  

Assim, conhecemos como se estrutura uma Fanpage do Facebook, que dá 

possibilidade de operar sentidos e múltiplas Formações Discursivas partindo das condições de 

produção do digital. Além disso, nossos corpora, que são analisados no próximo capítulo, 

partem de uma regularidade formal nas quatro páginas: uma notícia na parte superior, logo 

abaixo uma foto/imagem, seguida por fim de um comentário sempre discrepante ao 

comportamento do atual presidente. Assim, investigamos o funcionamento discursivo dessas 

discrepâncias para compreender de que modo o sujeito Bolsonaro é significado. Desse modo, 

nossa materialidade se constrói a partir da regularidade do digital, o qual está presente nas 

práticas sociais. Por isso, o estudo do discurso no ambiente virtual se mostra necessário para 

esta pesquisa, perspectiva abordada no próximo capítulo. 
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4 EFEITOS DE SENTIDO QUE CONSTROEM O SUJEITO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICANO DECORRER DA COVID-19 

 

As tecnologias digitais oferecem à sociedade o entretenimento e a informação. Dessa 

forma, as redes sociais, a exemplo do Facebook, tornaram-se populares comunidades virtuais, 

em que diversos sujeitos estão conectados diariamente, (re)produzem e compartilham a 

circulação de informações, (re)significando os sujeitos, as palavras e as coisas. 

Como vimos, para Pêcheux (1995), o sujeito é social, histórico e ideológico, afetado 

pela constituição ideológica da história. Do mesmo modo, para Cristiane Dias (2018), o 

digital também é afetado, posto que as discursividades materializadas nos dispositivos 

tecnológicos são enunciadas por esse sujeito descentrado.  

Assim, Cristiane Dias (2018) considera que o digital é passível de deslizamento de 

efeitos de sentido, no entanto esses deslizamentos agora partem da ordem do virtual. Partimos 

agora para compreender efeitos de sentido que partem desse virtual em acontecimentos no 

decorrer da pandemia da Covid-19.  

 

4.1 Os efeitos da declaração da OMS em pandemia na mídia 

 

Figura 7 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/2996555613737702>.Acesso em: 12 mar.2021. 
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Em 11 de março de 2020, considerando a crise sanitária que o mundo é atravessado, 

com um nível elevado de contaminação, a OMS, ocupando a posição de organização que 

cuida de questões da saúde global, significa o coronavírus enquanto pandemia, como 

podemos ver na manchete da notícia “OMS classifica coronavírus como pandemia”. Há, nessa 

manchete, o atravessamento de formações discursivas da ciência e da epidemiologia que 

operam sentidos para as práticas sociais, tais como: o uso de máscara, a necessidade do 

isolamento social e o uso de álcool em gel. Essas materialidades que se identificam com as 

formações discursivas da ciência e da epidemiologia podem evitar a propagação do vírus.  

Assim, os sujeitos são afetados por um acontecimento político-discursivo, a pandemia, 

que pode ser considerado “como a exterioridade que não está fora e que representa o lugar de 

ruptura com os sentidos estabelecidos” (FERREIRA, 2007, p. 20). Desse modo, nesse 

acontecimento, há uma ruptura presente, os sujeitos serão migrados a novos comportamentos, 

fazendo possível operar outros sentidos. Assim, uma nova rede de sentido irá emergir.  

Nas formações imaginárias para um presidente constituído pela FD de esquerda, ele, 

enquanto maior hierarquia de um país, deve atender às recomendações de uma instituição 

global de saúde e criar medidas sanitárias para a não-propagação da doença, assegurando o 

bem-estar da população, como é determinado pela Constituição Federal de 1988. Contudo, 

como podemos analisar, na próxima materialidade, a mídia constrói um sujeito presidente que 

se constitui de formações ideológicas opostas à OMS na forma de significar a pandemia.  

 

Figura 8 

 
Fonte:<https://www.facebook.com/g1/posts/3752188164833241>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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 Essa materialidade, publicada na mídia após OMS declarar pandemia, leva-nos a efeitos 

de sentido de que há um sujeito inscrito na posição de presidente, o qual é afetado pelo 

discurso adverso ao que constitui a OMS, que significa a Covid-19 como algo comum, como 

na discursividade “outras gripes mataram mais”.  

 Assim, o referido presidente é afetado pela ideologia que vai de encontro à OMS e 

minimiza a pandemia, o que nos leva a considerar que o presidente do país se contrapõe aos 

especialistas em saúde que se constituem das Formações Discursivas que defendem a 

necessidade de medidas restritivas no combate à doença. Há aqui, desse modo, o discurso do 

mau sujeito que, conforme Pêcheux (1995), é aquele que se contrapõe ao sujeito universal. 

Nesse sentido, a materialidade se constitui de um sujeito que se contraidentifica com as 

Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia que circulam na pandemia para 

defender as medidas de restrição contra o vírus.  

 Além disso, podemos observar também que a pandemia está sendo governada pela 

matematização, pois há uma preocupação com o número de infectados e de mortos que, até 

então, são preocupantes, como no enunciado “no mundo, foram registrados mais de 118 mil 

casos em 114 países, com 4291 mortes – um índice de mortalidade de 3,5% dos infectados”. 

Essa discursividade matemática é relevante em todo acontecimento, pois revela a realidade da 

doença e produz o efeito do medo, significando a Covid-19 enquanto “contagiosa” e “fatal”. 

Isso faz circular sentidos de medidas restritivas para a não disseminação da doença. Contudo, 

veremos na figura 07, que, mais uma vez, Jair Bolsonaro é afetado pela ideologia que se 

contrapõe a esse discurso do medo e da restrição.  
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Figura 9 

 
Fonte:<https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2840572906033077>. Acesso em: 12mar. 2021.  

 

 Na materialidade acima, observamos que Bolsonaro é afetado pela ideologia oposta à 

que constitui a OMS, operando sentidos de descumprimento de normas preventivas 

estabelecidas e de despreocupação com a Covid-19. Tal fato pode ser identificado na falta de 

uso da máscara entre ele e os aliados que o acompanham, como também no aperto de mão, já 

que são práticas não recomendadas pelas Formações Discursivas sanitárias que constituem a 

OMS. 

  Assim, podemos observar que há na mídia efeitos de sentido de conflito entre os 

discursos que constituem Jair Bolsonaro e a OMS. Isso significa o presidente enquanto um 

sujeito que descumpre as orientações dessa Organização, como em “uma declaração na 

contramão do que atestam especialistas e líderes mundiais”. Esse antagonismo também pode 

ser identificado na discursividade enunciada pelo presidente que a “Covid-19 não deve ser 

superdimensionada”. Essa adversidade às Formações Discursivas sanitárias que constitui o 

sujeito presidente acarretou um impacto político-social que gerou manifestações, como 

veremos na próxima materialidade.  
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Figura 10 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3046710798722183>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Há, nesta materialidade, a propagação do discurso de confronto entre Jair Bolsonaro e 

a OMS, em “presidente distorceu fala de diretor-geral da OMS”. Desse modo, o sujeito 

inscrito na posição de presidente é afetado pelo discurso da adversidade ao isolamento social, 

que apaga os valores científico-sanitários ao desconsiderar o isolamento social como uma 

ação para a não disseminação da Covid-19.  

Esse antagonismo que constitui o presidente rompe com uma memória que valida 

discursos em Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia frente a uma pandemia, o 

que produz uma desregulação de sentidos preexistentes para a posição de presidente. Tal fato 

constrói um acontecimento, “panelaços soaram em várias cidades brasileiras”, uma 

manifestação que opera efeitos de revolta e manifestação contra os discursos que constituem o 

sujeito presidente diante à pandemia.  

Outras materialidades discursivas que chamam atenção na figura 10 são o uso dos 

emojis, que partem das condições de produção específicas do Facebook, em que pudemos 

notar a representação do ódio e dos risos dos usuários da rede, que pode significar uma 

insatisfação dos usuários frente aos discursos que constituem o sujeito presidente. Há também 

na materialidade um grande número de comentários e de compartilhamentos, havendo, assim, 
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uma viralização de sentidos na rede frente à pandemia. Diante de tais fatos, o número de 

óbitos no país não parava de crescer, como veremos na figura 9.   

 

Figura 11 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2994532127303820>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Podemos observar, na figura 9, a presença de dados estatísticos para operar uma 

trágica situação diante à pandemia, “O Brasil atingiu, pela primeira vez, a marca de mil 

mortes em 24h”. Nas Formações discursivas científicas, o número elevado de mortes por uma 

doença é algo preocupante, porém podemos notar, na materialidade, que há um sujeito 

presidente que rompe com essa construção sócio-histórica, opondo-se com efeitos de risos.  

A memória que valida discursos em Formações Discursivas governamentais traz 

consigo sentidos de luto e solidariedade em situações trágicas, mas a materialidade acima 

produz efeito de ruptura dessa memória. Assim, há uma contrariedade de sentidos entre mil 

mortes em 24h e os risos que constituem o sujeito presidente. Além disso, na materialidade, 

há o atravessamento da contraindicação da ciência em defender o uso da cloroquina, em que o 

sujeito presidente é afetado pelo discurso que apaga os valores científicos.  

Também podemos observar uma oposição de uso de roupas, em que um sujeito que 

ocupa a posição de presidente se apresenta em um momento formal com roupas informais, 
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diferentemente de seu aliado que está com roupa formal. Segundo Orlandi (2000), o sujeito já 

produz efeito pela posição que ocupa. Nesse sentido, Bolsonaro está tomado pela ruptura, 

visto que o uso de roupas informais em situações formais não é viável na construção histórica 

para um sujeito presidente.  

O uso de emojis de tristeza e de raiva que constituem a materialidade produz efeitos de 

que os usuários da rede são afetados por ideologias contrárias às que constituem o presidente 

na forma de significar a pandemia. Diante de vários confrontos que constituem Bolsonaro e a 

OMS, há, na próxima materialidade, o atravessamento do discurso que retoma a uma memória 

governamental autoritarista.  

 

Figura 12 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10158140656391638>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Após aproximadamente 3 meses da declaração de pandemia do Coronavírus e diante 

de vários confrontos com a Organização Mundial de Saúde, Bolsonaro é afetado pelo fato 

ocorrido nos EUA e retoma a uma memória governamental autoritarista, produzindo sentidos 

de ameaça de ruptura do Brasil com a OMS, o que gerou circulação de sentidos na mídia. 

Assim, há na materialidade, o atravessamento de sentidos que nos levam a considerar que 

existe um sujeito presidente que, mesmo diante da situação agravante que o país vivenciava 
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com o número alto de contaminação e de mortes, conforme o gráfico 1, ele se constitui da 

adversidade às determinações da instituição global de saúde. 

 Além disso, o sujeito presidente se constitui de Formações Discursivas contrárias com 

as quais se identificam os órgãos de saúde, pois mais uma vez ele se apresenta na mídia sem o 

uso de máscara. 2 meses depois desse conflito que afetava o sujeito na posição de presidente e 

que contrariava as Formações Discursivas validadas pela OMS, outros efeitos de sentido se 

apresentam na mídia, como veremos na figura 11. 

 

Figura 13 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10158385073361638>.Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Nesta materialidade, podemos observar que há uma contradição, visto que o sujeito 

inscrito na posição de presidente foi afetado por uma coisa (não usava máscara) e agora por 

outra (usa máscara). Além disso, a mídia leva a efeitos de sentido de contradição na 

discursividade “sempre defendeu o combate à pandemia junto com a economia”, mesmo 

diante de muitos conflitos com a OMS. 

Há também o atravessamento de Formações Discursivas da saúde, mas relacionadas à 

economia, o que significa o presidente como um sujeito que se preocupa mais com a 

economia do país de que com a doença. Assim, Jair Bolsonaro se constitui de discursos que 

elevam a economia à Covid-19. Nesse sentido, Bolsonaro é significado enquanto um sujeito 
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que contraria a normalidade dentro da Formação Discursiva governamental de esquerda. 

Dando um avanço cronológico em situações sócio-discursivas que envolvem Jair Bolsonaro e 

a OMS, a próxima materialidade, já em um ano de pandemia, opera efeitos de preocupação 

por parte da OMS diante da situação do Brasil.  

 

Figura 14 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10158897019501638>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 Esta materialidade, publicada na mídia depois de um ano de pandemia no Brasil, 

compartilha a circulação de sentidos de que o país passa por situação caótica em relação à 

Covid-19. Na discursividade “OMS diz que Brasil precisa levar situação da pandemia muito a 

sério”, há o atravessamento de uma oposição de sentido entre a Organização Mundial de 

Saúde e o sujeito presidente ao significar o Brasil frente à pandemia, operando efeitos de que 

os discursos que constituem o presidente vão de encontro às medidas restritivas cabíveis para 

o combate à doença e ao bem-estar da população.  

 Na imagem da vacina, há o atravessamento da Formação Discursiva da Ciência para 

criticar as atitudes que afetam o governo Bolsonaro frente à pandemia, posto que justamente 

no primeiro trimestre de 2021, houve conflitos na mídia entre ambos, como podemos ver 

numa reportagem do BBC NEWS Brasil (2021), a qual afirma que vacinas teriam salvado 95 
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mil vidas se governo Bolsonaro não tivesse ignorado ofertas, segundo o epidemiologista 

Pedro Hallal, da Universidade Federal de Pelotas (RS). Assim, Bolsonaro, mais uma vez, é 

afetado pela contraidentidificação de discursos validados nas Formações Discursivas da 

ciência e da epidemiologia que defendem a necessidade de medidas restritivas e rompe 

institucionalmente com as construções sócio-históricas para um sujeito presidente. Na 

próxima seção, problematizamos mais um acontecimento no decorrer da pandemia, o alcance 

de 100 mil mortes por Covid-19, em que a mídia opera sentidos de tragédia e de falta de ações 

do governo. 

 

4.2 Efeitos de sentido que se operam na mídia no acontecimento das 100 mil mortes 

 

Figura 15 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/4250405335011519>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 Em 07 de agosto de 2020, o Brasil se aproxima da marca de 100 mil mortes por Covid-

19, um acontecimento desastroso e que fez circular efeitos de sentido na mídia. Nas 

formações imaginárias para um presidente de esquerda, em acontecimentos trágicos como 

esse, esperamos que ele se apresente na mídia tomado pelo discurso das condolências pelas 

famílias e pelas vítimas e propague aos brasileiros discursos acerca da necessidade do 

cumprimento de medidas restritivas mais rígidas.  

 Contudo, a figura 13 produz efeitos de que o presidente é afetado pela 

contraidentificação às Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia que defendem 
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normas restritivas, apresentando-se com o sujeito que ocupa a posição de ministro sem o uso 

de máscaras. Além disso, essa contraidentificação é identificada na discursividade “vamos 

tocar a vida”, a qual reforça a volta à normalidade, distanciando-se das medidas preventivas 

no combate à doença. Há, assim, o atravessamento do valor econômico nessa discursividade. 

Desse modo, a economia é colocada em uma posição superior à doença, significando a vida 

como econômica. Para mais, a materialidade também é atravessada pela contrariedade à 

ciência e à epidemiologia com a cloroquina e a máscara sob a mesa. A próxima figura 

também circula sentidos dessa adversidade que afeta o sujeito Bolsonaro e propaga efeitos de 

ruptura.  

 

Figura 16 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3397082553685004>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 De acordo com Pêcheux (1995), o sujeito é construído sócio-historicamente. 

Considerando tal abordagem, nas construções sócio-históricas para um presidente, há uma 

memória que em acontecimentos trágicos como esse, mais de 100 mil mortes por uma doença, 

o sujeito na posição de governo federal é afetado pelo acontecimento e circula sentidos de 

dor, luto e solidariedade. Contudo, o enunciado “Bolsonaro comemora o campeonato paulista 

no dia em que o Brasil supera 100.000 mortes pela covid-19” leva-nos a considerar que o 

sujeito inscrito na posição de presidente é afetado pela ruptura dessa construção 
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governamental e produz efeitos de sentido antagônico, pois o país está em luto, mas o 

presidente se constitui pelo discurso da comemoração. 

 Além disso, a materialidade leva a efeitos de confronto entre Bolsonaro e os outros 

poderes, pois estes são afetados pelo discurso da tristeza e do pesar e decretam luto oficial 

pelo acontecimento. Diferentemente, Jair Bolsonaro se constitui da alegria e do festejo. A 

próxima materialidade também é atravessada por efeitos de sentido desse tipo. 

 

Figura 17 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3396454597081133>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 Esta materialidade parte do acontecimento das 100 mil mortes por Covid-19, mas já 

leva a outro, eleições municipais 2020, o que pode estar operando efeito de “em vez do 

governo se preocupar com a pandemia, ele se preocupa com as eleições”. 

 Podemos observar que a mídia se contrapõe ao discurso que constitui o presidente e 

questiona seu modo de significar a pandemia, no jogo de sentido das discursividades “Brasil 

adoece” e “Bolsonaro releva a pandemia”, “Seguir em frente para se safar deste problema”, 

“Culto à cloroquina”, “Ministros e servidores contaminados no planalto”. Assim, a mídia é 

afetada pelo processo eleitoral e se inscreve na Formação Discursiva da saúde para se opor ao 

discursos que constituem o presidente na forma de significar a doença. Há também o 
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atravessamento da interdiscursividade política, “ritmo da campanha eleitoral”. Assim, todos 

os dizeres políticos dentro da Formação Discursiva sobre voto, eleitores, eleições estão 

significando aí, pois, conforme Orlandi (2021), há um já dito que sustenta a possibilidade do 

dizível.   

 Na imagem, também há efeitos de risos e a banana na mão do presidente, o que leva a 

sentidos de que a materialidade é tomada pela crítica ao Bolsonaro e o responsabiliza como 

principal culpado pelas 100 mil vidas perdidas. As 100 mil mortes por Covid-19 foi um 

acontecimento de circulação de sentidos de críticas e questionamentos para o sujeito 

presidente na mídia, a próxima materialidade também produz esse efeito. 

 

Figura 18 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3396579390401987>.Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Essa postagem foi compartilhada em 08 de agosto pelo El País Brasil. Nela, a mídia é 

afetada pelo número de óbitos causado pela Covid-19 e retoma a um discurso que afeta o Jair 

Bolsonaro. Nessa materialidade, o dispositivo midiático opera sentido de crítica diante das 

condutas que constitui o governo frente à pandemia.  

No dizer “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”, o sujeito presidente, afetado pela 

adversidade às Formações Discursivas da saúde e da epidemiologia que defendem as medidas 
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restritivas de combate à doença, constitui-se do “nada pode ser feito para solucionar o 

problema” e significa as 100 mil vidas perdidas como um “simples detalhe”, operando sentido 

de “algo que não faz diferença”. Assim, a materialidade é afetada pela crítica à ideologia que 

constitui o sujeito presidente e retoma a uma memória discursiva fúnebre, circulando sentidos 

de que esse dizer que constitui o sujeito presidente deveria ser registrado como trágico 

epitáfio nos túmulos das vítimas. 

A discursividade “sou Messias, mas não faço milagre” é tomada pela ironia, visto que 

o presidente se constitui da Formação Discursiva religiosa para menosprezar o alto percentual 

de mortes causado pela pandemia, o que demonstra que o Bolsonaro é afetado pela 

contrariedade à ciência e acredita que o reforço de medidas preventivas não impede a 

expansão da doença. 

 Além disso, a materialidade se constitui do atravessamento da memória fúnebre, o 

registro de epitáfio, e do o uso da cruz, um sentido histórico que leva a efeitos de morte, luto e 

tristeza. A bandeira do Brasil sob a cruz leva a sentidos de que o país vive um momento de 

luto. A saúde é um direito constitucional, por isso é dever do governo tomar medidas para que 

todos tenham acesso a ela. A próxima materialidade é tomada pela crítica, a qual leva a 

efeitos de que esse direito não está sendo cumprido.  

 

Figura 19 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/3214255628664801>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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Nesta materialidade, publicada no Facebook em 09 de agosto de 2020, é possível 

observar a intensificação da mídia ao revelar dados estatísticos preocupantes acerca do 

número de óbitos que o país é afetado. Conforme Pêcheux (1995), a Formação Discursiva se 

caracteriza pelo domínio de saber do sujeito. Nesse sentido, ao observamos a materialidade 

acima, podemos notar que a mídia se inscreve na Formação Discursiva legislacional, em que a 

saúde é um direito de todos, para questionar as ações que constituem o sujeito Bolsonaro 

frente à pandemia. Dessa forma, ela faz questionamentos e propaga sentidos de que o 

presidente não está cumprindo com as determinações da legislação, por meio da 

discursividades “será que esse dever foi cumprido?”. 

Observando características específicas das condições de produção do Facebook, 

podemos identificar um número elevado de curtidas, compartilhamentos e comentários. Os 

emojis que representam o “amei” e a “tristeza” podem estar significando que os usuários da 

rede vão ao encontro da postagem e também discordam das atitudes que constituem o sujeito 

presidente. As 100 mil mortes por Covid-19 foi um acontecimento trágico para a memória que 

valida discursos em Formações Discursivas da saúde e da epidemiologia e, por isso, foi alvo 

da circulação de sentidos na mídia. Na próxima figura, podemos interpretar sentidos de outra 

Fanpage para significar o acontecimento. 

 

Figura 20 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10158340009696638>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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 Esta materialidade foi compartilhada na mídia pelo portal R7 um dia depois do 

acontecimento de 100 mil mortes. Podemos observar o atravessamento de dados estáticos para 

minimizar o acontecimento na discursividade “por outro lado, semana atual é a segunda 

consecutiva em redução de novos infectados e também de óbitos em todo o país”, mesmo que 

o país tenha 100 mil mortes e 3 milhões de infectados. Esse discurso estatístico de menor 

índice de infectados e de mortes afetou o sujeito Bolsonaro e opera sentido de silenciamento 

do acontecimento das 100 mil mortes como algo trágico, veremos isso na da figura 21.  

 Ainda se tratando da figura 20, podemos observar a presença da memória discursiva que 

produz efeito de pesar, em “Congresso e STF decretam luto oficial por covid-19”. Nessa 

discursividade, há autoridades constituídas pela ideologia da solidariedade, a qual, nas 

formações imaginárias que estão em jogo no processo sócio-histórico, deveria interpelar um 

sujeito na posição de presidente. Contudo, de acordo com a próxima materialidade, Jair 

Bolsonaro é afetado pela matematização que opera efeitos de que por mais que o país tenha 

atingido a marca de 100 mil mortes, o número de vítimas e infectados foi reduzido nos 

últimos 15 dias. Afetado por essa discursividade estatística, o sujeito presidente é levado a 

críticas na mídia. 

 

Figura 21 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/4257005061018213>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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A figura 21 mostra uma publicação compartilhada pela Fanpage G1no dia 09 de 

agosto de 2020 que inscreve Jair Bolsonaro em uma posição de sujeito político negligente a 

partir da discursividade “no dia em que o Brasil atinge 100 mil mortes por covid-19, governo 

comemora um dos menores índices de mortes”. A materialidade discursiva se constitui de 

dados estatísticos e situa o Brasil como um dos países com o maior número de vítimas de 

Covid-19 no mundo para justificar como errônea a conduta que constitui o presidente na 

forma de significar a pandemia.  

Os efeitos de sentido produzidos estão atrelados a formações ideológicas políticas e 

patológicas de promoção à saúde, com dados estatísticos que inscrevem o Jair Bolsonaro em 

uma posição sujeito que não considera como preocupante o grande número de óbitos até então 

no país. A máscara sobre o olho do presidente condiciona a sentidos de que ele não enxerga a 

realidade caótica que o país apresenta, necessitando de ações de promoção à saúde. Desse 

modo, esta materialidade parte das Formações Discursivas de saúde que defendem a 

necessidade de ações restritivas de combate à doença, levando a efeitos de sentido de que o 

governo precisa fortalecer as medidas de enfretamento à Covid-19. 

 

Figura 22 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/4263042017081184>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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Publicada 03 dias após o acontecimento das 100 mil mortes, esta postagem, como as 

anteriores, também se constitui da crítica ao sujeito Bolsonaro. O dizer “oportunismo” retoma 

a uma memória cuja prática política é de tirar proveito das circunstâncias, sem consideração 

pelos princípios éticos e morais. Assim, ele leva a efeitos de sentido de que a postura que 

afeta o governo frente à pandemia não é adequada. Dessa forma, há, na materialidade, o 

atravessamento do discurso científico para questionar as ações que constituem o sujeito 

presidente.  

Podemos observar, então, que esses aliados que não acreditam que Jair Bolsonaro 

mudará postura são afetados pelo discurso da ciência e da epidemiologia que defendem a 

tomada de medidas para não disseminação da doença. Já o presidente é afetado pelo discurso 

da contrariedade, de acordo com as materialidades analisadas, pois ele se contrapõe às 

formações ideológicas da ciência, da medicina e da epidemiologia que defendem o isolamento 

social e outras medidas preventivas.  

 

4.3 Efeitos de sentido na instabilidade de ministros 

 

 A troca de ministros no Brasil, no decorrer da Covid-19, foi um dos acontecimentos que 

mais causou um impacto social, pois pode ter afetado todo o combate à doença, o que fez 

circular sentidos na mídia, inclusive no Facebook. Passemos compreender os efeitos de 

sentido que se operam na mídia nessa instabilidade.  

 

Figura 23 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3809859312399459>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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 A publicação acima, compartilhada em 31 de março de 2020 pelo G1, constitu-se de 

uma imagem de Mandetta, primeiro ministro da saúde do governo Bolsonaro, assim como de 

efeitos de sentido discrepantes à postura que constitui o presidente. As discursividades 

“eventual saída de Mandetta” e “repercussões imprevisíveis” filiam-se a Formações 

Discursivas da saúde e patológicas que produzem efeito de sentido de que a saída do ministro 

pode acarretar problemas no combate à doença. 

 Há, na materialidade, o atravessamento de uma memória que opera sentido de medo, 

como na discursividade “temem radicalização do governo”, produzindo sentido de 

“inflexibilidade” e “intransigência” na forma de significar o sujeito presidente. Na próxima 

figura, há, mais uma vez, a predominância do discurso negativista na forma de significar o 

sujeito presidente frente à pandemia. 

 

Figura 24 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2882217355201965>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 Nesta materialidade, há uma operação de sentido de conflito entre o ministro da saúde e 

o presidente na forma de significar a pandemia. Em Formações Discursivas sanitárias e  nas 

construções sociais que determinam as posições sujeito, Mandetta, como ministro, deve tomar 

iniciativas que visem ao combate à doença junto com o Bolsonaro, na condição de presidente. 
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Contudo, a materialidade leva a efeitos de sentido de que há um conflito ideológico entre os 

dois sujeitos na tomada de ações para a não disseminação do vírus. Esse conflito pode ser 

identificado no jogo de sentido das discursividades “depois de ser criticado pelo presidente 

Bolsonaro” e “(...) está propondo o que considera ser o melhor para o Brasil”. Assim, existe 

um antagonismo operando na materialidade, apesar desses sujeitos, na posição que ocupam, 

terem a função de se unir na tentativa de resolver o problema. 

 No enunciado “médico não abandona paciente”, o ministro se inscreve na posição 

sujeito de médico para criticar as ações que afetam o presidente. Há, então, o atravessamento 

da memória discursiva que determina o papel do médico na sociedade. Durante o governo do 

ministro Mandetta, houve grandes conflitos entre ele e Bolsonaro. Podemos observar um 

exemplo desses conflitos na próxima materialidade, em que o presidente é afetado pela 

ruptura com as determinações do isolamento social.  

 

Figura 25 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3073175346075728>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 Esta publicação, compartilhada pelo El País Brasil em 11 de abril de 2020, é afetada 

pela matematização e se constitui do avanço de infectados por Covid-19 para criticar as ações 

que constituem o sujeito presidente nas discursividades “dobra o número de casos”, 

“ultrapassa 20.000” e “curva de infectados segue em ascensão no Brasil, e Bolsonaro mantém 

corpo a corpo com apoiadores”.  
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 Além disso, há, na materialidade, mais uma vez, o atravessamento do antagonismo entre 

dois sujeitos que ocupam posições essenciais, em Formações Discursivas da saúde, na tomada 

de decisão para o combate à pandemia. Essa oposição pode ser identificada em “presidente 

volta a desautorizar discurso do ministro Mandetta por isolamento social”, como também na 

imagem que se constitui da aglomeração e de pessoas sem máscaras. Há, então ,uma 

minimização na forma de significar a pandemia que afeta o sujeito presidente, ao contrário do 

sujeito que ocupa a posição de ministro que se constitui da Formação Discursiva da saúde e 

da epidemiologia para defender o isolamento social. 

 

Figura 26 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3082791521780777>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Na postagem acima, em “Mandetta eleva críticas a Bolsonaro”, há, mais uma vez, uma 

operação de sentido antagônico entre dois sujeitos na forma de significar a pandemia. Assim, 

a materialidade se constitui de um sujeito na posição de ministro e de outro na posição de 

presidente. O primeiro é afetado pela Formação Discursiva da medicina e da epidemiologia 

por uma memória discursiva que opera sentido de que uma doença viral deve ser tratada 

cuidadosamente e com responsabilidade. Já o segundo rompe com essa memória discursiva e 

desregula a forma de significar uma pandemia, afetado pelo negacionismo. Essa memória 
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discursiva que significa a pandemia como algo preocupante pode ser identificada na 

discursividade “o vírus se impõe, não negocia com ninguém”.  

O dizer “novela da demissão se alonga” leva a efeitos de sentido de que a adversidade 

entre os dois sujeitos construirá um acontecimento discursivo. Segundo Pêcheux (1990), o 

acontecimento vem perturbar a memória, podendo “desmanchar” a “regularização”. Ou seja, a 

forma de significar a pandemia pelo sujeito presidente desregula a memória discursiva da 

saúde e da epidemiologia que defende as medidas restritivas e constrói um acontecimento: 

uma troca de ministro da saúde, a qual acontece no dia seguinte, como vemos na próxima 

materialidade. 

 

Figura 27 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10157945655671638>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

A publicação acima, compartilhada em 16 de abril de 2020 pelo Portal R7, constitui-se 

do acontecimento da demissão no ministério da saúde devido ao antagonismo na forma de 

significar a pandemia que afeta o sujeito ministro e o sujeito presidente. A materialidade, 

além da verbalidade, traz uma imagem de Mandetta que leva a efeitos de sentido de 

“lamentação” e preocupação pela situação do país.  
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Conforme Orlandi (2000), as palavras não são nossas, pois somos afetados por uma 

memória. Assim, em “exoneração ocorre em meio à divergência sobre o modelo de 

isolamento a ser adotado no combate à pandemia”, há uma operação de sentido oposto que 

representa o isolamento social diferentemente, em que identificamos um sujeito ministro 

afetado pela memória discursiva epidemiológica que defende o isolamento, e um sujeito 

presidente que é afetado pela memória econômica e se preocupa com a economia e o 

desemprego, como veremos na próxima materialidade.  

 

Figura 28 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2911923588898008>. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

 

A publicação acima, compartilhada pela Fanpage do Jornal Nacional após demissão 

do ministro Mandetta, constitui-se de um sujeito na posição de presidente que está 

acompanhado de três aliados. Conforme Pêcheux (1995), somos afetados pela ideologia e é 

ela que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um 

operário. Nas construções sócioideológicas, o sujeito presidente, diante de uma pandemia, 

ocupa uma posição de líder governamental e deve zelar pela saúde e bem-estar do povo, 

agindo com responsabilidade na tomada de decisão de medidas preventivas. Contudo, a 
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materialidade acima significa Bolsonaro como um sujeito presidente que apaga uma memória 

epidemiológica que visa o combate à Covid-19 e que se constitui de um discurso o qual se 

preocupa com a economia.  

Assim, a materialidade constrói um sujeito presidente que rompe com a Formação 

Discursiva governamental de esquerda e que é afetado pela FD econômica, como em “voltou 

falar do desemprego” e “continuar a manter o auxílio emergencial financeiro por muito 

tempo”, o que leva a efeitos de sentido de que esse sujeito se preocupa com a economia do 

país e apaga uma memória epidemiológica que produz sentido de necessidade do isolamento 

social nesse determinado momento pandêmico. 

 

Figura 29 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2912401165516917>. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

 

A materialidade acima, compartilhada pela Fanpage do Jornal Nacional 50 dias após o 

primeiro caso oficial de Covid-19 no Brasil, é afetada pela saída do ministro da saúde e 

significa a situação como algo preocupante. Em “Brasil tem hoje, oficialmente, 1.924 mortes 

por causa da Covid-19. Em meio a esse quadro, o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da 

saúde, Luiz Henrique Mandetta”, há, mais uma vez, o atravessamento da matematização para 
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operar sentido de crise em relação ao número elevado de mortos e do discurso de critica à 

decisão que constitui o sujeito presidente. 

Além disso, em “o novo ministro será o oncologista Nelson Teich”, há uma inscrição 

de um novo sujeito para ocupar a posição de ministro. Na discursividade, “foi um divórcio 

consensual”, há um atravessamento do discurso político que justifica a demissão do ministro e 

minimiza o acontecimento. A próxima materialidade também é afetada pela saída de 

Mandetta, mas que apaga essa minimização.  

 

Figura 30 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3864009710317752>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

 

Compartilhada na mídia em 16 de abril, data da exoneração do ministro Mandetta, 

essa materialidade também é atravessada pelo discurso que inscreve um sujeito na posição de 

presidente e outro na posição de ministro. Na discursividade “Mandetta reconhece 

divergência com Bolsonaro e admite sair”, há uma constituição ideológica oposta para 

significar a pandemia. Ou seja, dois sujeitos que ocupam posições essenciais para o combate à 

doença tomados pelo antagonismo.  

O sujeito é afetado pelas posições que ocupa, mas inconscientemente. Isso é a 

condição para que a instância de indivíduo seja interpelada em sujeito pela ideologia 



65 

(ALTHUSSER, 1970). No enunciado “ele claramente quer outra posição. Eu, baseado na 

ciência, tenho esse caminho para oferecer”, o sujeito, afetado pela posição que ocupa, filia-se 

às Formações Discursivas da ciência para tomar medidas restritivas de prevenção à doença e 

leva a efeitos de sentido de que o sujeito presidente rompe com os valores científicos na 

forma de significar a pandemia.   

 

Figura 31 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2912030345553999>. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

 

Conforme Maldidier (1997), as condições de produção são uma exterioridade à língua, 

que faz com que o discurso seja o que ele é.  Publicado na Fanpage do Jornal Nacional, a 

materialidade acima parte das condições de produção da admissão de outro sujeito para 

ocupar a posição de ministro. Além disso, ela também parte das condições de produção do 

crescimento elevado de número de casos e de mortes por Covid-19, constituindo-se da 

matematização para operar sentido de necessidade de que essa nova aliança construa ações 

preventivas.  

Ademais, há, na materialidade, a reação dos emojis de raiva e de risos dos usuários da 

rede com o enunciado “ao assumir como ministro da saúde, Nelson Teich diz que existe um 
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alinhamento entre ele e o presidente Bolsonaro”, o qual produz efeito de sentido de união 

entre dois sujeitos que ocupam posições essenciais no combate à doença, mas, na próxima 

materialidade, a mídia se constitui do discurso da ruptura desse alinhamento.  

 

Figura 32 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/2972009812889385>. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

 

Essa materialidade, circulada na mídia dias após a admissão de Teich, é afetada pelo 

sentido de ruptura de alinhamento nas ações preventivas da Covid-19. Na discursividade 

“Nelson Teich foi surpreendido” opera sentido de que há uma quebra do alinhamento 

completo circulado na figura 29. Em “Bolsonaro inclui salão, barbearia e academia como 

atividades essenciais” há um efeito de estranhamento operando, um discurso político que se 

opõe às Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia na forma de significar o 

isolamento social.  

Assim, no enunciado, a mídia inscreve o Bolsonaro em uma posição de sujeito 

presidente negacionista que silencia a realidade e se contrapõe aos discursos que defendem o 

isolamento social como atividade essencial no combate à pandemia. Esse discurso 

antagonista, que afeta o sujeito presidente, continua a circular na mídia e produz efeito de 

sentido na próxima figura.  
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Figura 33 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3956073551111367>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

As formações imaginárias são a imagem que criamos de nosso lugar de fala e do lugar 

do outro Pêcheux (1997). Nas construções imaginárias para um sujeito presidente na 

Formação Discursiva governamental de esquerda, o sujeito, ao ocupar essa posição diante de 

uma pandemia, deve unir-se aos órgãos de saúde e aos estudos científicos para buscar 

combater a doença. Contudo, no enunciado “Após Teich fazer alerta sobre cloroquina, 

Bolsonaro defende o remédio”, há uma ruptura com essa construção e que significa um sujeito 

na posição de presidente tomado pelo antagonismo às Formações Discursivas da ciência que 

operam no combate à pandemia.   

Assim, a materialidade se constitui de um sujeito construído pela ruptura que se 

contrapõe aos discursos da medicina em “O ministro da saúde lembrou que há efeitos 

colaterais, como complicações cardíacas” e aos discursos da ciência em “Estudos científicos 

em diversos países não encontraram eficácia da cloroquina no combate à Covid-19”. Além 

disso, a discursividade “pede ministros afinados” também opera sentido de adversidade entre 

dois sujeitos que ocupam posições essenciais no combate ao vírus. Essa oposição de sentido, 

na forma de significar a pandemia, acarretou mais um acontecimento, conforme a figura 

seguinte. 
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Figura 34 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3158492820877313>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Esta publicação, compartilhada pela Fanpage do El País Brasil, constitui-se da 

adversidade entre dois sujeitos na forma de tomar medidas restritivas à Covid-19 e parte das 

condições de produção da saída do ministro Teich. Na discursividade, “Oncologista não 

concordava com mudanças, que devem incluir uso da cloroquina até para casos leves, 

contrariando estudos”, há o atravessamento da Formação Discursiva da medicina, em que o 

ministro é inscrito na posição de médico e se opõe às formações ideológicas que constituem o 

sujeito na posição de presidente.  Assim, a mídia é afetada pelo fato e justifica a saída do 

ministro.  

A discursividade “Após demissão, ministros saem em defesa do medicamento e do 

relaxamento da quarentena” leva a efeitos de sentido de aliança operando, na qual líderes do 

governo também se constituem da contraposição às Formações Discursivas da medicina. 

Levando em consideração o acontecimento, demissão de Teich, a discursividade filia-se a 

sentidos de que essa aliança pode ter acontecido pelo medo da contraposição ao presidente, já 

que há uma memória que faz circular sentido de que os aliados do governo devem seguir as 

recomendações que constituem o presidente.  
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O enunciado “Governo prepara novo protocolo para tratar a covid-19, estopim para a 

saída de Teich do Governo” também opera sentido antagonista às Formações Discursivas da 

ciência que circulam na tentativa de combater à doença. A materialidade não-verbal traz um 

sujeito que ocupava a posição de ministro, o qual é representado com uso da máscara e uma 

mão indicando “pare”. Tal materialidade opera sentido de critica aos discursos que constituem 

o governo na forma de significar a pandemia. Além disso, há uma circulação de sentido de 

raiva e de tristeza nos discursos que constituem o presidente. Isso pode ser identificado nos 

emojis que demonstram as reações dos usuários diante da materialidade. 

 

Figura 35 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3963776097007779>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Essa materialidade também é parte das condições de produção da saída de Teich do 

Ministério da Saúde e produz efeito de sentido de crítica aos discursos que atravessam e 

constituem o governo Bolsonaro nas ações tomadas no combate à pandemia. Nas 

discursividades “É a segunda demissão de um ministro da Saúde em meio à pandemia do 

coronavírus” e “Teich deixa o Ministério da Saúde antes de completar o mês no cargo”, a 
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mídia remete a uma memória de que a instabilidade de ministros afeta decisivamente no 

combate à doença, o que pode causar um impacto social.  

Em “Teich discordou de Bolsonaro sobre uso da cloroquina e sobre medidas de 

isolamento”, a mídia, mais uma vez, retoma ao confronto ideológico entre dois sujeitos na 

forma significar a pandemia, que significa Bolsonaro como um sujeito, na posição de 

presidente, interpelado pela ideologia que se contrapõe à ciência.  

Conforme Orlandi (2000), os dizeres são reformulados, mas sempre remetem ao pré-

construído. Assim, no enunciado “Urgente”, que aparece na cor vermelha e em caixa alta, há 

o atravessamento da memória jornalística que opera sentido de dar destaque a algo, como 

também a mídia é afetada pelo acontecimento da segunda saída de ministro, remetendo à 

memória de “perigo”. Além disso, levando em consideração as condições de produção da 

materialidade, o grande número de compartilhamentos e de comentários significa que a saída 

de Teich do governo foi alvo de  grande repercussão. 

 

Figura 36 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3964552436930145>. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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Compartilhada pelo G1, esta publicação também circulou na mídia em 16 de maio de 

2020, saída de Teich do ministério da saúde. Na discursividade “Bolsonaro avaliou que Teich, 

em vez de seguir suas determinações, virou um obstáculo para elas – tal qual o antecessor 

Henrique Mandetta” há o atravessamento do discurso autoritário que opera sentido de 

obediência absoluta e oposição à liberdade. Assim, a materialidade significa o sujeito na 

posição de presidente como autoritarista, cujas determinações são inquestionáveis. 

Em “Bolsonaro força saída de Teich para tentar acabar com isolamento em junho”, a 

mídia significa o presidente como um sujeito que se constitui da memória de governo 

autoritarista, como também da contraposição à ciência na forma de significar a pandemia. São 

várias publicações que circularam na mídia na saída de Teich, passemos analisar mais uma.  

 

Figura 37 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/3963990480319674>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

Nesta materialidade, a mídia é afetada pela saída de Teich do Ministério da Saúde e se 

constitui da crítica ao governo, operando sentidos de preocupação diante de mais uma 
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exoneração no ministério. O enunciado se inicia com a discursividade “Urgente”, em que há o 

atravessamento da Formação Discursiva jornalística alinhada à do Direito que leva a efeitos 

de sentido de dar ênfase à materialidade e despertar o interesse do usuário da rede ler o que 

está sendo dito.  

Na discursividade “Autoridades, partidos políticos e entidades ligadas à saúde se 

manifestam sobre saída do ministro da saúde”, a materialidade se constitui da memória do 

discurso de poder. Como bem afirma Pêcheux (1995), alguns dizeres ganham mais força do 

que outros, pois dependem da posição na qual o sujeito ocupa a enunciar. Assim, como se 

trata de falares ditos por sujeitos inscritos em posições relacionadas à saúde e a cargos 

políticos, nas formações imaginárias, os discursos ali postos ganham mais força.  

Em “a saída dele é preocupante”, há o atravessamento do discurso que se filia a 

sentidos de medo, os quais significam a saída de Teich como assustadora. No dizer “Quem 

discorda do Presidente é obrigado a pular do barco”, opera sentido de um governo autoritário, 

em que o dizer do outro que se contrapõe é apagado.   

Além disso, há uma memória religiosa operando na materialidade, pois “Oremos” e 

“Fé” remetem a sentidos de crença e confiança. O “Fica em casa”, uma expressão que foi 

circulada no decorrer da pandemia, constitui-se da Formação Discursiva da ciência e da 

epidemiologia para que as pessoas cumpram o isolamento social. Levando em consideração as 

condições de produção, os dizeres “Força SUS”, “Ciência” e “Paciência” evocam sentido de 

resistência às formações ideológicas que afetam o governo na forma de significar a pandemia.  
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Figura 38 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/3157778327615429>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

A materialidade acima, compartilhada pelo El País Brasil, apresenta uma matéria 

publicada no Jornal Opinião. Nela, também há o atravessamento da adversidade, pois a mídia 

além de se contrapor aos discursos que atravessam e constituem o presidente na forma de 

significar a pandemia, agora também se contrapõe a uma organização, aos sujeitos inscritos na 

posição de militar.  

A discursividade “Saída de Teich após menos de um mês mostra que as Forças 

Armadas legitimam uma gestão vista como genocida” opera sentido de aceitação dos militares 

às ações que constituem o sujeito inscrito na posição de presidente no decorrer da pandemia e 

significa o atual governo como principal responsável pelas mortes da Covid-19 em “gestão 

vista como genocida”.  

Em “Evocam as memórias mais tristes que mancharam o nome da instituição”, a 

materialidade é constituída pela memória genocida, de guerra. “Mancharam” leva a efeitos de 

sentido de crítica à organização militar. O enunciado “Militares no poder são cúmplices de 

mais um ato irresponsável do macabro Governo Bolsonaro” também remete ao apoio dos 

militantes ao governo. Em “irresponsável”, a mídia significa o sujeito na posição de 
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presidente como sem responsabilidade e em “macabro” há uma interdiscursividade fúnebre 

operando para criticar o governo. 

Além disso, a materialidade apresenta uma imagem com o atual governo e alguns 

militares, em que há o silenciamento das Formações Discursivas sanitárias que defendem o 

isolamento social, pois há pessoas aglomeradas e sem uso de máscaras. Com a saída de Teich 

do Ministério, passou-se algum tempo sem ministro, o que também operou efeitos de sentido 

na mídia, como mostra a próxima figura.  

 

Figura 39 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/3028725590551140>. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

 

Esta materialidade se constitui da crítica à falta de ministro na pasta da saúde, uma vez 

que, nas Formações Discursivas sanitárias e patológicas, ele ocupa uma posição que afeta 

decisivamente no combate ao vírus. Podemos observar essa crítica que constitui a mídia no 

enunciado “Brasil completa 18 dias sem titular no Ministério da Saúde”. Nas formações 

imaginárias para um sujeito inscrito na posição de ministro em FDs sanitárias e patológicas, 

em uma pandemia, ele deve orientar toda população e construir políticas públicas de 
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prevenção à doença. Partindo dessa construção sócio-histórica, a mídia é afetada pela falta de 

posicionamento do ministro interino e se constitui do questionamento na discursividade “O 

ministro interino, Eduardo Pazuello, não disse até agora, por exemplo, qual o seu plano para 

ampliar a testagem no Brasil”. 

Além disso, a materialidade é tomada pela crítica ao sujeito presidente a partir dos 

discursos que o constitui acerca dos enlutados pela Covid-19, na discursividade “Lamento por 

todos os mortos, mas é o destino de todo mundo”. Há um sujeito inscrito na posição de 

presidente afetado pela memória fúnebre, mas que nega a necessidade de medidas restritivas 

que reduzam o número de óbitos pela doença. Depois de 04 meses sem ministro na saúde, em 

16 de setembro foi efetivada a posse de Pazuello, mas que pouco tempo depois já circulavam 

discursos que operavam sentidos de sua demissão do ministério, como na próxima 

materialidade. 

Figura 40 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/elpaisbrasil/posts/4026335040759749>. Acesso em: 16 mar. 2021. 
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Publicada pelo El País Brasil em 14 de março de 2021, esta materialidade circula 

sentidos de uma suposta demissão do ministro Pazzuello, como na discursividade “nos 

bastidores, fontes do Planalto relataram a vários jornais, inclusive ao El PAÍS, que Pazuello 

deve deixar a pasta ainda nesta semana”. Contudo, há o atravessamento do discurso 

negacionista, o qual afeta esse sujeito que ocupa a posição de ministro em “Por ora, o militar 

nega ter se demitido ou que o presidente tenha lhe pedido o cargo”.  

Além disso, na discursividade “Cardiologista Ludhmila Abraão Hajjar e Marcelo 

Queiroga são sondados para o cargo”, há dois sujeitos supostos a ocuparem a posição no 

ministério, sendo a quarta troca durante o período pandêmico, o que afeta decisivamente no 

combate à doença, conforme afirma o Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson 

Aparecido, em entrevista à UOL.  

A discursividade “cresce pressão para Pazuello deixar comando da Saúde em meio a 

colapso hospitalar” remete às críticas frente às ações que constituem o até então ministro 

Pazuello, uma vez que “colapso hospitalar” opera sentido de falta de ações que rompam com 

as superlotações dos hospitais no país, o que acarreta mortes e contaminação, conforme os 

órgãos de saúde que se identificam com dada FD patológica e da saúde. 

O enunciado “saída de ministro tenta desassociar presidente da má condução da crise e 

dissolver incômodo do centrão e do mercado” opera sentido de fuga, produzindo efeito de que 

as falhas sanitárias e econômicas que afetaram o sujeito presidente no decorrer da pandemia 

fossem esquecidas devido à nova ação “demissão de Pazuello”. Devido a convergências na 

forma de significar a Covid-19, a primeira tentativa, na quarta troca no ministério da saúde, 

falhou, como mostra a próxima materialidade.  
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Figura 41 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/g1/posts/5005761636142548>. Acesso em: 16 mar. 2021. 

 

Esta materialidade, que parte das condições de produção da suposta substituição no 

Ministério da Saúde, opera sentido de dificuldade na troca de ministro, como na 

discursividade “Primeira tentativa de substituir Pazuello fracassou”. O enunciado “Bolsonaro 

se reúne com médico Marcelo Queiroga” leva a efeitos de sentido de que uma nova tentativa 

de troca de ministro está operando na mídia. Contudo, Pazuello é afetado pelo negacionismo e 

pelo silenciamento de sua suposta saída, como mostrará a figura 42.  

A discursividade “Médica Ludhmila Najar não aceitou assumir o posto por falta de 

convergência técnica com o presidente” produz sentido de que essa dificuldade na pasta da 

saúde ocorre devido ao antagonismo que constitui o sujeito presidente na forma de significar a 

pandemia, pois, como já vimos ao decorrer de nossas análises, a instabilidade de ministros é 

resultado da ideologia que interpela e constitui o sujeito inscrito na posição de presidente, que 

rompe com as Formações Discursivas sanitárias, as quais defendem as medidas restritivas no 

combate à doença. Além do G1, outras Fanpages circularam sentidos acerca da suposta saída 

de Pazuello do ministério, como a próxima materialidade publicada pelo Jornal Nacional.  
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Figura 42 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/JornalNacional/posts/3832878926802465>. Acesso em 16 mar. 

2021. 

 

 Publicada pelo Jornal Nacional em 15 de março de 2021, a materialidade acima 

também parte das condições de produção da suposta saída de Pazuello do Ministério da 

Saúde. A discursividade “Pazuello afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está 

reorganizando o Ministério da Saúde, mas disse que não está doente e que não pediu 

demissão” leva a efeitos de sentido de que o sujeito na posição de ministro é afetado pelos 

discursos que operam sentido de sua saída e minimiza o fato, como em “reorganizando o 

Ministério da Saúde”.  

Em “Pazuello afirmou que entregará o cargo quando o presidente pedir, o que pode 

acontecer no curto, médio e longo prazo”, há o atravessamento de uma memória que se filia a 

sentidos de hierarquia na Formação Discursiva governamental, pois o sujeito na posição de 

ministro não pretende entregar o ministério, mas como o presidente ocupa uma posição 

sujeito mais elevada, ele vai entregar o cargo.  

No enunciado “Boletim JN: Pazuello diz que não pediu demissão do Ministério da 

Saúde”, a mídia é afetada pelos discursos circulados que pressupõem a saída de Pazuello e 

opera sentido de que a demissão no ministério foi determinada pelo governo, não pelo 
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ministro. A próxima materialidade, compartilhada no dia seguinte, constitui-se da 

confirmação da demissão de Pazuello do Ministério da Saúde.  

 

Figura 43 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/portalr7/posts/10158923564201638>. Acesso em 16 mar. 2021. 

 

Esta materialidade se constitui da saída do terceiro ministro da saúde, Eduardo 

Pazuello. Na discursividade “Ritmo lento na vacinação e pressão do Centrão, bloco aliado de 

Bolsonaro, tornaram a permanência do general insustentável”, a mídia é afetada pelos 

discursos de convergência que constitui o ministro e os aliados do governo e justifica a 

demissão de Pazuello, produzindo sentido de falhas na gestão que afetam o combate ao vírus, 

como em “ritmo lento na vacinação”. Há, então, nessa discursividade, o atravessamento de 

discursos que se distanciam das Formações Discursivas sanitárias e patológicas circuladas no 

decorrer da pandemia que operam sentidos da necessidade da vacinação.  

O enunciado “Pazuello deixa Ministério da Saúde após falhas na gestão da pandemia” 

também se filia a sentidos de ruptura com as Formações Discursivas sanitárias que constituem 

os órgãos de saúde na forma de significar a pandemia, o que contribui para a construção de 

sentidos de que o governo Bolsonaro minimiza a Covid-19.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação analisou como se deu a construção do sujeito presidente em 

acontecimentos no decorrer da Covid-19 no Facebook, verificando os discursos que 

atravessam e constituem a rede para significar esse sujeito. Assim, construímos um trabalho 

de identificação dos discursos que atravessam as materialidades analisadas e de interpretação 

dos efeitos de sentido produzidos por esses discursos em circulação na mídia. 

À baila do dispositivo teórico da AD mobilizado na pesquisa e também com base nas 

análises realizadas, observamos que são múltiplos os efeitos de sentido que significam o 

sujeito presidente. Tendo em vista que nossos corporas se constroem a partir de três 

acontecimentos, simplificaremos os resultados obtidos por meio da separação de cada 

momento.  

a) Diz respeito à identificação dos discursos que atravessam e constituem a 

declaração de pandemia da OMS para significar o sujeito presidente no Facebook: 

observamos que há uma contrariedade que constitui o sujeito presidente e a OMS na forma de 

significar a pandemia. Jair Bolsonaro, que ocupa a posição de presidente, é interpelado pela 

ideologia que se contrapõe às Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia, pois é 

afetado pelo discurso da adversidade ao isolamento social que apaga os valores científico-

sanitários, além de aparecer na mídia, muitas vezes, sem uso de máscara, como também 

cumprimentando as pessoas com aperto de mão, práticas essas não recomendadas pelos 

discursos que constituem os órgãos de saúde no decorrer da doença.   

 Assim, o sujeito que ocupa a posição de presidente é afetado pela contraposição de 

discursos circulados que estabelecem sentidos de medo e de restrição, o que produz efeito de 

conflitos e de adversidade aos órgãos de saúde e de minimização à Covid-19. Além disso, 

observamos que, apesar de, em poucos momentos, o sujeito presidente se constituir, nas 

materialidades analisadas, de Formações Discursivas relacionadas à saúde, ele é afetado por 

discursos que estabelecem sentidos que elevam a economia e minimizam a doença.  

Esse antagonismo que constitui o presidente rompe com uma memória que valida 

discursos em Formações Discursivas da ciência e da epidemiologia frente a uma pandemia, o 

que produz uma desregulação de sentidos preexistentes para a posição de presidente, pois, nas 

formações imaginárias, um sujeito inscrito nessa posição deve atender às recomendações de 

uma instituição global de saúde e criar medidas sanitárias para a não-propagação do vírus, 

assegurando o bem-estar de todos. Entretanto, as materialidades analisadas constroem um 



81 

sujeito presidente que se constitui de formações ideológicas opostas à OMS na forma de 

significar a pandemia.  

b) Diz respeito ao funcionamento discursivo no Facebook no marco de 100 mil 

mortes por Covid-19: Nas materialidades que partem das condições de produção desse 

acontecimento, 100 mil mortes, pudemos observar que o sujeito presidente é afetado pela 

contrariedade, e a mídia se contrapõe aos discursos que o constitui na forma de significar tal 

acontecimento. As materialidades levam a efeitos de sentido de que o sujeito presidente se 

constitui do “nada pode ser feito para solucionar o problema” e significa as 100 mil vidas 

perdidas como um “simples detalhe”, afetado pela ruptura com as Formações Discursivas 

científicas que circulam sentidos de necessidade de medidas de reforço que impeçam o 

crescimento do número de vítimas pela doença.  

Esse discurso da contrariedade à ciência que afeta o sujeito presidente operou efeito de 

silenciamento do acontecimento das 100 mil mortes como algo trágico. Assim, vários 

discursos circularam na rede e produziram sentidos que significam o sujeito presidente como 

principal culpado pelas 100 mil vidas perdidas e como um sujeito que não enxerga a realidade 

caótica que o país apresenta, necessitando de ações de promoção à saúde.  

Desse modo, há uma ruptura com as formações imaginárias para um presidente, uma 

vez que, em acontecimentos trágicos como esse, o sujeito que ocupa essa posição é afetado 

pelo acontecimento e circula sentidos de dor, luto e solidariedade. Contudo, Bolsonaro rompe 

com essa memória e produz efeitos de sentido antagônico, operando sentido de alegria e de 

“nada pode ser feito”.  

c) Diz respeito aos efeitos de sentido produzidos nas Fanpages para significar a 

instabilidade de ministros no Brasil: Nas materialidades compartilhadas na rede na saída de 

Mandetta do ministério, há a circulação de discursos antagônicos que constituem o sujeito 

presidente e o ministro na forma de significar a pandemia. Mesmo estando filiados a posições 

essenciais para o combate à doença, esses dois sujeitos são tomados pelo antagonismo, pois 

há uma minimização que afeta o sujeito presidente, ao contrário do sujeito que ocupa a 

posição de ministro que se constitui da Formação Discursiva da saúde e da epidemiologia 

para defender o isolamento social.  

Assim, a mídia produz efeitos que significam um sujeito ministro constituído do 

discurso que opera sentido de que uma doença viral deve ser tratada cuidadosamente e com 

responsabilidade e constrói um sujeito presidente afetado pelo negacionismo, que  rompe com 

os valores científicos na forma de significar uma pandemia.  
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Os discursos que atravessam as materialidades analisadas para significar a saída de 

Teich também partem do antagonismo. Assim, a mídia é afetada pela adversidade que 

constitui os dois sujeitos na forma de significar a pandemia e inscreve o Bolsonaro em uma 

posição de sujeito presidente constituído da contraposição aos discursos da ciência que negam 

a indicação do uso da cloroquina contra a Covid-19 e que defendem o isolamento social como 

atividade essencial no combate à pandemia. Além disso, na demissão de Teich, circulam 

sentidos que retomam a uma memória genocida, de guerra, que significam o sujeito presidente 

como o principal responsável das mortes causadas pela doença. 

No que diz respeito aos discursos que atravessam e constituem a saída de Pazuello do 

ministério, observamos o atravessamento de sentidos que operam ritmo lento na vacinação e 

falta de ações que rompam com as superlotações dos hospitais no país. Essas situações 

constroem uma pressão que constituem os aliados do governo à exoneração do ministro. 

Contudo, houve uma dificuldade na quarta troca no ministério, produzindo sentido de que 

essa dificuldade na pasta da saúde ocorreu devido ao antagonismo que constitui o sujeito 

presidente, pois, como já vimos, a instabilidade de ministros é resultado da ideologia que 

interpela e constitui esse sujeito que rompe com as Formações Discursivas sanitárias, as quais 

defendem as medidas restritivas no combate à doença.  

Assim, a mídia remete a uma memória de que a instabilidade de ministros afeta 

decisivamente no combate à doença, o que pode causar um impacto social. Nossas 

materialidades levaram a efeitos de sentido de que Mandetta e Teich são demitidos do 

ministério devido ao antagonismo que constitui o sujeito presidente nas ações tomadas frente 

à pandemia, já Pazuello deixou o ministério devido a uma pressão política que afetou aliados 

do governo. 

Por fim, concluímos que o sujeito presidente construído em Fanpages do Facebook no 

decorrer da Covid-19 se constitui do apagamento aos valores científicos de prevenção à 

doença e promoção à saúde e do discurso negacionista que silencia a realidade pandêmica que 

afeta o país. Assim, esse sujeito rompe político-institucionalmente com as formações 

imaginárias construídas sócio-historicamente para um presidente de esquerda.  
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