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RESUMO 

 

Apontadas como as principais fontes de entretenimento e de interação social da 
atualidade, as redes sociais conquistaram o espaço virtual e tornaram-se ferramentas digitais 
propícias para a exposição de discursos capazes de atingir diversos segmentos da 
comunicação.  Diante disso, as redes transformaram-se em campos de entrelaçamento de 
várias linguagens, produtoras de todos os tipos de sentido e que tendem a funcionar de acordo 
com os desejos e intenções daqueles que as utilizam. Fala-se então da capacidade que os 
usuários passam a desenvolver construindo imagens de si através dos discursos. A presente 
pesquisa tem por escopo investigar o ethos discursivo político na rede social Facebook, por 
meio de construções discursivas que realçam traços de identificação e credibilidade, utilizados 
para causar boa impressão e alcançar o sucesso no campo político e social. Para o 
desenvolvimento desse estudo situamo-nos em teoria e metodologia da Análise do Discurso 
francesa, focando-nos em trabalhos específicos de Maingueneau (2001/2008), Pêcheux 
(1997a/1997b), Charaudeau (2011), Amossy (2008) e demais autores que desenvolveram 
pesquisas a respeito do ethos discursivo e de seu funcionamento na construção do discurso, 
bem como a análises vinculadas ao campo da Comunicação, no que concerne ao estudo de 
redes sociais. O corpus desse trabalho será composto por dados retirados da rede 
FACEBOOK, de onde serão analisados segmentos discursivos que se equiparam aos objetivos 
já mencionados. Os resultados obtidos em torno desse processo demonstraram-nos que o que 
persiste nessa conjuntura é a construção de discursos em que as maneiras de ser tendem a 
comandar as maneiras de dizer, fazendo do ethos o instrumento que rege as interações, 
construídas a partir da história e atravessados por ideologias, as quais os sujeitos, em rede e 
fora dela, manifestam por meio de seus enunciados.  

Palavras-chave: Análise do Discurso, Ethos discursivo, Redes Sociais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 

 

Cited as the main source of entertainment and social interaction today, social networks have 
conquered virtual space and have become propitious digital tools of expressive speech that are 
able to make use of diverse forms of communication. As such, these networks have turned 
into an entanglement of multiple languages, producing all kinds of sentiments and tend to 
operate in accordance with the wishes and intentions of those who use them. This dissertation 
discusses the abilities that social network users develop in order to build images of themselves 
using these mediums of speech. The scope of this research is to investigate the political 
Discursive Ethos through the social network, FACEBOOK, utilizing discursive constructions 
that emphasize identifying traits and credibility used to make a good impression and achieve 
success in political and social arenas. For the development of this study we orient ourselves 
using the theory and methodology of the French Discourse Analysis, focusing on the specific 
works of  Maingueneau (2001/2008), Pêcheux (1997a/1997b), Charaudeau (2011), Amossy 
(2008) and other authors who have developed research on the discursive Ethos and its 
operation in the construction of discourse.  We will also look at analyses linked to the field of 
communication concerning the study of social networks.  The body of this work is composed 
of data from the network FACEBOOK, where discourses which match the objectives 
mentioned above will be analyzed. The results acquired through this process will demonstrate 
that what persists at this juncture is the fact that these constructed discourses tend to control 
speech patterns, making Ethos the instrument that governs our interactions, constructed from 
history and traversed by ideologies, the subjects in these networks and beyond, manifest 
themselves through the discourses of these social network users.  

Keywords: Discourse Analysis, Discursive Ethos, Social Networks. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A veiculação de discursos na Internet é, atualmente, a ação que mais tem 

movimentado o campo da comunicação. Segundo pesquisa desenvolvida no ano de 2012, pela 

Hitwise, ferramenta líder global de inteligência em marketing digital da Serasa Experian, as 

redes sociais ocupam o primeiro lugar no ranking das preferências dos usuários da internet.  

 Através delas, observa-se que as pessoas têm desejos de opinar, de se relacionar com 

outras que estão distantes, de trocar experiências profissionais, políticas ou acadêmicas e 

diversas outras causas que colaboram para o uso diário das redes. Tais ações têm aumentado o 

número de participantes no processo de comunicação virtual e colaborado para que os 

vínculos sociais venham sendo estreitados, não apenas o que se refere às proximidades 

geográficas ou institucionais, mas também aos sentidos, construídos por meio dos discursos 

veiculados nesse ambiente. 

Há diversos aplicativos que compõem esse novo cenário de comunicação mundial. 

Dentre eles as redes, Orkut, My Space, Twitter, entre outras. Escolhemos, portanto, observar a 

rede social denominada Facebook por se tratar, atualmente, do instrumento que se destaca 

entre os demais, pelo fato de permitir, dentro de seu próprio código, que outros 

desenvolvedores o renovem à medida que criam jogos, enquetes e novos aplicativos de 

interação, e ainda por essa rede promover a convergência de tecnologias, via textos, fotos, 

vídeos, geolocalização, que acabam por dispensar o uso de aplicativos similares.  

A partir desse destaque, notadamente, o Facebook começa a despontar interesse 

também na comunidade política, que vê nesse instrumento, a possibilidade de divulgação de 

seus feitos. 

Embora o contato com as redes sociais seja feito por grande parte da população 

brasileira e muitos políticos já tenham aderido a elas, as redes ainda não atingem a maioria da 

comunidade política no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo departamento de Ciências da 

Computação, História e Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

em 14 capitais, a rede social ainda é um território a ser desbravado pelos políticos brasileiros, 

se comparado aos estrangeiros, que diariamente desfrutam da ferramenta para seus discursos 

propositivos. No entanto, os que fazem uso dela já direcionam seus discursos à comunidade 

virtual e, diariamente, os constroem para se comunicarem com amigos, familiares e prováveis 

eleitores. 
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Esse trabalho surgiu em decorrência da necessidade de se atribuir sentidos aos 

discursos políticos manifestados no ambiente virtual, que, por meio de suas estruturas, 

apresentam cargas ideológicas e contribuem para a formação de imagens de si, utilizadas por 

seus representantes, para a adesão de seus ideais, através da comunidade virtual.  

O contato com a rede social Facebook e a pesquisa realizada em páginas pessoais e 

públicas de vereadores e demais representantes políticos (todos membros que se utilizam da 

ferramenta para a divulgação de seus feitos) levou-nos ao interesse em investigar as 

estratégias ali utilizadas. 

Nossas observações suscitaram, portanto, alguns questionamentos: O que continham 

os discursos? O que pretendiam os políticos ao veicularem imagens unidas aos discursos? 

Quais representações faziam de si e dos lugares ocupados por eles? Como seus discursos 

contribuem para o imaginário de seus interlocutores? Quais estratégias utilizaram para o 

cumprimento desse propósito? 

A proposta desse trabalho é apresentar possíveis explicações para tais questionamentos 

e ainda apontar as condições de produção em que se inscrevem as diversas formações 

ideológicas e discursivas, contribuintes para o processo de aceitação ou negação de discursos 

proferidos.  

O trabalho analisa, portanto, os discursos políticos expostos na rede social Facebook e 

a construção de imagens de si (ethos discursivo) manifestadas através do ambiente virtual. E 

quais as razões disso? Primeiramente, porque os discursos sempre ocuparam diversos locais 

de formação de opinião pública, e hoje encontram na Internet, mais um espaço para sua 

expressão e materialização. 

Em segundo lugar, porque o ato de tomar a palavra sempre remete à criação de uma 

imagem de si, depreendida por meio de sentidos e construções ali lançados.  

É nosso objetivo geral, portanto, investigar os elementos discursivos que colaboram 

para a construção da identidade política dos usuários do Facebook e a maneira como 

conferem a ela marcas que acabam por influenciar interlocutores, através da produção de 

sentidos nos discursos.  

Os objetivos específicos, propostos a partir dos questionamentos já citados, consistem 

em: 

a. Situar historicamente os discursos em análise, considerando a conjuntura 

sociocultural e política em que estão inseridos; 
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b. Buscar, através da produção do ethos discursivo, traços decorrentes das relações de 

forças marcadas no dizer e no lugar que garantem autoridade ao sujeito; 

c. Apontar estratégias de persuasão utilizadas no discurso político.  

Para a execução desses objetivos neste trabalho, o corpus é constituído de segmentos 

discursivos expostos na rede social Facebook, que evidenciam o dizer de representantes 

políticos que ali expõem seus discursos. Os excertos versam sobre diversos temas, com 

assuntos referentes à política e demais aspectos sociais a ela ligados. 

O critério de seleção do corpus se deu mediante a escolha de posts que evidenciavam 

de modo mais objetivo a presença de imagens de si na construção dos discursos analisados.  

As análises e a constituição do trabalho estão alicerçadas na Análise do Discurso 

francesa, tendo Maingueneau (2001/2008), Pêcheux (1997a/1997b) como base de nossas 

reflexões, bem como Charaudeau (2011), e Amossy (2008/2011), para o trato das imagens de 

si veiculadas no meio virtual. Bebemos ainda, da fonte da Comunicação, através de Lemos 

(2010) e Recuero (2002) para a caracterização da rede social Facebook e também das 

reflexões de Bakhtin (2003) e demais autores, ao citarmos os gêneros discursivos expostos na 

rede social. 

O primeiro capítulo dessa dissertação, intitulado como “O suporte social e os gêneros 

discursivos” vai desenvolver reflexões a respeito do conceito de comunidade virtual e 

discorrerá, em seguida, sobre a rede social Facebook, origem e características, bem como os 

gêneros distribuídos nesse ambiente e a aplicação deles através do discurso político no espaço 

digital. 

O segundo capítulo denominado “Um breve olhar sobre a Análise do Discurso” 

cuidará das categorias da AD, utilizadas como ferramentas de análise do corpus da 

dissertação. Entre elas são destacados: os esquecimentos, as formações ideológicas e 

discursivas, a ideologia, o interdiscurso. O ethos discursivo recebeu destaque, atrelado às 

concepções de Pêcheux, Charaudeau e Amossy, e apresenta-se como meio de aplicação e 

estratégia para a adesão de usuários do Facebook à imagem do representante político.   

O capítulo terceiro tratará das análises e o referencial teórico que as sustentam é 

composto não apenas pelos autores citados, mas também por outros estudiosos e analistas do 

discurso que contribuíram para o bom desempenho da investigação submetida. A saber, 

citamos: Carvalho, Florêncio, Brandão, Orlandi, Aragão, Pinto, Althusser, entre outros, cujas 

leituras fortaleceram as ideias aqui expostas. 
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No capítulo final, serão tecidas as considerações sobre a pesquisa desenvolvida, 

voltando-se em especial às imagens de si e seu movimento na rede social. Levando-se em 

consideração o fato de que a maioria delas acompanha práticas discursivas, vinculadas à 

linguagem e história, num movimento de idas e voltas, em diferentes lugares onde atua a 

comunicação.  
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1 O SUPORTE SOCIAL E OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

O corpus do trabalho em tela tratará dos discursos políticos veiculados na rede social 

Facebook e de estratégias discursivas utilizadas para a construção de imagens de si favoráveis 

ao convencimento e adesão por parte de seus usuários. Para isso, ao longo do capítulo, 

apresentamos o suporte social que fundamenta os discursos, traçando um breve histórico a 

respeito da mídia digital, em especial a rede social Facebook, seu surgimento, características e 

gêneros discursivos a ela atrelados. Para efetivarmos tal discussão utilizamos pesquisadores 

centrados no campo da Comunicação, tais como: Recuero (2002) e Lemos (2010), no que diz 

respeito ao conceito de mídia digital e redes sociais; Kirkpatrick (2011) para um breve 

histórico da rede social Facebook, seu desenvolvimento e alcance adquiridos devido à adesão 

popular. Bakhtin (2003), para a análise de gêneros discursivos presentes na rede e em 

sequência, trataremos da escolha e caracterização do corpus e de sua relação com a rede 

social. Por fim, através de considerações de Charaudeau (2011) e demais autores,  

discorremos sobre o gênero político, suas características e estratégias, tendo em vista que 

nossa análise se voltará especificamente para ele.  

 

1.1 MÍDIA DIGITAL: O CONCEITO DE COMUNIDADE VIRTUAL E REDE SOCIAL 

 

 O mundo contemporâneo e os adventos tecnológicos do século XXI trouxeram à 

sociedade novos conceitos para a palavra comunidade1, e estes provocaram mudanças no 

modo de ser e conviver das pessoas. A ideia de comunidade antiga, voltada para a família, 

geografia local, comunidade rural evoluiu de um sentido restrito para um maior conjunto de 

grupos vinculados à modernidade e à urbanização, hoje, abrangentes e capazes de abrigar 

pessoas de todas as raças e lugares.  

 Segundo Recuero (2002, p.226) a ideia de comunidade remetia a três2 tipos 

importantes de lugares em nossa vida cotidiana: o lar, o trabalho e o lugar de entretenimento, 

sendo este último o mais desejado, por proporcionar lazer e vínculos sociais mais efetivos. No 

1 O conceito de comunidade no decorrer da história surge em vários autores como algo vago, pois inclui um 
grupo muito heterogêneo de fenômenos, impossibilitando assim uma definição precisa e permanente da palavra, 
conforme registra Recuero (2002).  
2 Vemos aqui a necessidade de incluir também a igreja, como instituição atuante na vida dos sujeitos.  
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entanto, com a chegada de novas tecnologias, o avanço da industrialização e o conceito de 

sociedade de massa, o sentimento de comunidade face a face parece estar sendo um pouco 

enfraquecido devido à chegada da interação via comunidades virtuais, que surgiram através da 

comunicação mediada pelo computador (CMC) com a proposta de comunicar-se, sem a 

necessidade de localização centrada em um mesmo território. 

 Então, por intermédio do ciberespaço3, a conexão virtual entre usuários ganhou força e 

desencadeou relacionamentos com graus elevados de intimidade pessoal, capazes de 

promover relações motivadas por vontade natural dos usuários ou interesses individuais, 

conforme afirma Lemos (2010, p. 102). Neste ambiente, traços em comum começam a ser 

destacados. Características, interesses e, em especial, identidades passam a ser construídas, 

com o intuito de facilitar a ascensão de indivíduos por meio da visibilidade, popularidade e 

aceitação social de modo veloz e digital. 

 Os membros de uma comunidade virtual têm a possibilidade de participar de um 

espaço chamado telemático e simbólico, no que diz respeito a mensagens instantâneas, blogs e 

demais componentes que lhes darão a oportunidade de relacionamento como grupos 

comunitários, possuidores de um vínculo afetivo e temporal4.  

As comunidades virtuais surgem no mundo contemporâneo como um espaço propício 

para a troca de experiências pessoais, profissionais, afetivas e também como instrumento de 

interesse financeiro. Elas são construídas por meio da interação de seus participantes e da 

tecnologia. Ambas são inseparáveis. Sua fixação se dá à medida que novas ferramentas são 

oferecidas e estas atingem interesses diversos. Isso diferencia uma comunidade virtual dos 

demais sítios existentes na Internet. 

 A partir do contato de usuários nas comunidades virtuais, as interações crescem e 

podem ou não promover mais tarde encontros face a face. Para considerarmos a importância 

de uma comunidade virtual na atualidade, basta lançarmos nosso olhar a atuais manifestações 

públicas ocorridas em todo o Brasil no ano de 2013, para entendermos que grupos defensores 

de qualquer tipo de causa, encontram-se primeiro no espaço digital para depois estabelecerem 

um contato pessoal. Desse modo, por meio da portabilidade de informações proporcionada 

3 Ciberespaço pode ter duas significações: o local onde estamos quando entramos em um ambiente virtual (chats 
de bate papo, sítios, redes sociais) ou o conjunto de redes de computadores interligadas ou não a todo o planeta, 
conforme registra Lemos (2010) 
4 Denominamos este tipo de grupo como comunitário porque não é possível agregarmos a qualquer local da 
Internet essa classificação, pois existem certos agrupamentos em que os usuários não mantêm qualquer tipo de 
vínculo afetivo e/ou temporal, o que existem são agregações eletrônicas.  
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pelas novas tecnologias são reforçados os vínculos sociais e facilitada a comunicação entre 

membros de uma dada sociedade.  

Além disso, outras características constituem sua estrutura e, entre elas, podem ser 

citadas: a) a interatividade, atrelada ao contato mútuo gerador de trocas responsáveis pela 

construção de relações sociais; b) a massividade, relacionada à variedade de comunicadores 

que formarão a composição da comunidade e permanecerão nela, dando-lhe suporte para que 

se mantenha relativamente estável; c) a temporalidade, ligada à necessidade da existência de 

um plano temporal; e d) o pertencimento, associado ao sentimento de ligação de um membro 

à comunidade virtual por ele escolhida e ao que diz respeito à responsabilidade que este 

adquire através da manutenção das relações ali estabelecidas, conforme registra Recuero 

(2002, p. 10). 

Embora tais fatores componham a comunidade virtual, este espaço, na visão de muitos 

pesquisadores, não se mostra como um novo ambiente para a interação social, mas é, na 

verdade, a comunidade tradicional que encontrou uma nova forma de sediar laços sociais e 

sua sobrevivência só acontece porque transfere seu conteúdo do ciberespaço para o plano 

concreto, através de encontros face a face. Os usuários precisam manter a ligação com os 

demais participantes para que se sintam acolhidos tanto no ambiente virtual quanto fora dele. 

É o que podemos comparar ao que disse Mcluhan (1964), em seu “Artigo profético”, ao tratar 

de mídias tradicionais, em que destaca que essa ligação está vinculada ao “poder tribalizante 

das novas mídias eletrônicas”, que exercem sobre os usuários um sentimento de profunda 

ligação de família, tornando a sociedade fechada como norma da comunidade. 

O fato de se pertencer a uma “tribo” e de com ela criar laços através da interação 

social invade também a vida off-line5 e sofre manutenção a cada visita na comunidade on-

line, local onde toda forma de interação foi forjada. Desse modo, as redes sociais passam a 

fazer parte da comunicação mediada pelo computador e oportunizam a concretização dos 

contatos e a teia de membros a ela atrelados. 

É válido ressaltar que esta forma de interação não nasceu no início do século XXI, mas 

ao contrário, começou a se desenvolver há mais de vinte anos, antes até mesmo do 

aparecimento da web6. Segundo Lemos (2010, p. 102), as primeiras formas de agregação de 

pessoas ao redor dos computadores se deram na década de 70, nos EUA. Instituições 

5 Estrangeirismo utilizado para indicar a “vida fora da rede virtual”. 
6 Web é uma palavra inglesa que significa teia ou rede. A web passou a designar a rede que conecta 
computadores por todo mundo e permite ao usuário acessar uma infinidade de conteúdos através da internet.  
Ver em: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. Acesso em 22/01/2014) 
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universitárias, pesquisadores e alunos iniciaram trocas de mensagens pela internet através de 

e-mails e listas de discussão e daí em diante, a comunicação mediada pelo computador não 

parou mais. Em Genebra, a Internet ganhou seu impulso final através da criação da Wide 

World Web (doravante www), um recurso hipertextual de viabilização multimidiática capaz 

de unir imagem, sons e textos que atraiu a atenção de pessoas de todas as áreas e interesses e, 

através desses recursos, o conceito de comunidade passou a receber adeptos diariamente, 

movidos por paixões, troca de experiências pessoais e profissionais ilimitadas.   

Muitas são as agregações e comunidades expostas na rede mundial de computadores, 

vinculadas por correios eletrônicos, relações intelectuais, grupos de discussão, contudo 

escolhemos os agregadores de ferramentas sociais que podem ser reconhecidos através de 

redes como o Orkut, MySpace, Twitter ou Facebook, sendo este último, nosso objeto de 

pesquisa e de caracterização do corpus, pelo fato de disponibilizar ferramentas completas, que 

abrangem produções textuais, sonoras e comunicação imediata, objetos estes necessários ao 

bom desenvolvimento da produção de imagens pessoais, construídas para facilitar a adesão de 

membros que se relacionam dentro e fora de uma comunidade virtual. 

Para melhor exemplificar o modo como as interações se dão, trataremos, no tópico a 

seguir, da rede social em que está inserido o corpus desta pesquisa, sua perpetuação e 

características que fazem dela a rede social que conecta o mundo. 

 

1.2 O FACEBOOK: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

 O Facebook, a rede social mais visitada na atualidade, com mais de um bilhão de 

usuários em todo o mundo, foi criada para atingir dois objetivos: prestar auxílio no que diz 

respeito à interação de grupos universitários de Harvard e também ser utilizado como 

instrumento de ordem financeira. Em seu projeto inicial, por meio da plataforma, os 

estudantes trocavam informações relacionadas à vida acadêmica e desenvolviam comunicação 

voltada ao Campus e às atividades sociais por ele promovidas.  

A rede cumpriu sua meta e por meio da adesão e simpatia da comunidade acadêmica, 

o Facebook (nesta época, chamado Thefacebook) se expandiu e adicionou suporte para alunos 

de outras universidades, ganhando assim popularidade e aceitação do público americano, 

formado especialmente por adolescentes e jovens universitários, em fevereiro de 2004. Nos 

anos seguintes, estudantes espanhóis, europeus, mexicanos e indianos conectaram-se também  

à rede e, em 11 de Setembro de 2006, foi aberto cadastro público da plataforma ao mundo. 
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 A rede social já era bastante conhecida no ambiente acadêmico pelo mundo, mas o 

impulso inicial de sua popularização a todas as classes e instituições se deu motivado por uma 

manifestação colombiana, promovida no final de 2007, em que Oscar Morales, um engenheiro 

civil, de 32 anos, inconformado com a ação desumana de guerrilheiros das FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia) criou através do Facebook (ainda em inglês naquela 

época) uma página chamada “Um milhão de vozes contra as FARC”. A página tinha como 

objetivo alertar os colombianos contra os abusos das FARC e clamar pela libertação de um 

garoto de 4 anos, Emanuel, filho de uma prisioneira, Clara Rojas, mantidos em cativeiro em 

companhia de mais 700 reféns (entre eles a candidata à presidência da República colombiana, 

Ingrid Betancourt). A página, auxiliada pelo software da rede Facebook, divulgou a 

manifestação e o que se seguiu dali em diante foi um dos mais grandiosos exemplos de 

interação, alimentado pela tecnologia digital que o mundo já tinha visto: em 4 de fevereiro, 

cerca de 10 milhões de pessoas saíram em passeata contra as FARC em centenas de cidades 

colombianas, e outros 2 milhões em outras cidades do mundo, segundo Kirkpatrick (2011, p. 

12). 

 O movimento, utilizado apenas como um desabafo por um manifestante 

inconformado levantou a bandeira da liberdade, chamou a atenção da imprensa mundial e, 

mesmo após a notícia tornar-se comum na mídia, o Facebook passou a ser o “quartel general” 

dos líderes manifestantes colombianos, o que auxiliou, mais adiante na libertação de 14 reféns 

e Ingrid Betancourt. 

Após o impulso inicial, o Facebook tornou-se uma corporação de 2.000 funcionários, 

tendo sua sede em Palo Alto, na Califórnia e, apesar de apresentar-se como um serviço 

público, sem custo aos usuários, gera sua receita, através da publicidade feita por empresas de 

todo o planeta. 

 O website se caracteriza por fornecer aos seus usuários informações simultâneas e, a 

cada mês, somente no Brasil, mais de 6 bilhões de postagens são feitas pelos membros da rede 

social, incluindo fotos, textos e demais gêneros que serão tratados mais adiante.  

Segundo Mark Zuckenberg, o idealizador do aplicativo, o Facebook foi criado para 

melhorar a comunicação entre as pessoas, mas jamais pretendeu substituir a relação face a 

face. A rede também não foi concebida como um instrumento político, mas não se pode negar 

que, a partir dela, efeitos interpessoais e sociais novos estão revolucionando a comunicação e 

o comportamento humano em todo o mundo.  
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Essa revolução, no entanto, não mostra apenas o lado benéfico da comunicação digital, 

mas apresenta-se também como meio perigoso e propício para fins ilícitos. Pedofilía, crimes 

raciais, de privacidade, roubos, bem como o uso indisciplinado dessa ferramenta (vício 

digital), podem afetar a vida de um cidadão comum e desvinculá-lo de relacionamentos face a 

face, colocando-o em um ambiente voltado ao crime, bem como o isolamento e à séria 

dependência virtual.  

Não há como negar que o Facebook oferece transtornos, pois como qualquer 

ferramenta exposta na Internet, esses pontos negativos sempre existirão, no entanto, nosso 

interesse não se volta ao aspecto maléfico do uso, mas ao ponto em que esse tipo de 

comunicação afeta o processo democrático no país, por meio da utilização de imagens de si, 

que constroem, na maioria das vezes, perfis ideais, alicerçados em imaginários sociais que 

buscam líderes que beiram a perfeição.  

Entendemos que, através dos traços de caráter, de comportamentos, de corporalidade e 

declarações de representantes políticos, também usuários do Facebook, ações e modos de ser, 

são ali lançados e buscam estar relacionados às expectativas dos membros que, por meio de 

seus imaginários, atribuirão valores ora positivos, ora negativos aos possíveis enunciados, que 

são construídos para garantirem a popularidade e a aceitação de todos os eleitores conectados 

àquela comunidade virtual.   

Para esclarecermos melhor este ponto, trataremos no tópico seguinte dos gêneros 

discursivos presentes na rede social e da escolha do discurso político como objeto dessa 

dissertação.  

 

1.3 OS GÊNEROS DO DISCURSO E O FACEBOOK. 

 

 Sempre que desejamos produzir alguma ação linguística apoiamo-nos em gêneros 

discursivos para alcançarmos tal objetivo. Eles fazem parte da sociedade e nela são 

construídos. Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2003) afirma que os gêneros são 

formados através do enunciado, representante absoluto da interação verbal, que se dá por 

meio da enunciação ou enunciações. Assim, a análise e constituição dos gêneros não estão 

associadas somente a um campo linguístico, mas são formadas também pela história, a cultura 

e as relações sociais de poder e de todos os elementos presentes nos enunciados. 

Tudo isso promove um padrão de comunicação que se define por meio de 

composições, estilos e objetivos enunciativos, moldados mediante forças sociais, históricas, 
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técnicas e institucionais e mesmo que os enunciados apresentem semelhanças estruturais, os 

domínios discursivos a que se remetem são diferentes e produzirão tipos relativamente 

estáveis de enunciados, daí denominados por Bakhtin de gêneros do discurso. Segundo o 

filósofo: 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 
e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2003, p. 159) 

 

Levando então essa heterogeneidade de gêneros discursivos ao ambiente das redes 

sociais, será possível constatar que a plataforma a que nos prestamos a analisar, o Facebook, é 

um campo em que se entrelaçam várias linguagens. Um local onde o sincretismo do discurso 

se inicia amparado em opiniões interpessoais e segue em direção a outros paradigmas que 

tratam da administração de questões sociais, culturais, políticas e religiosas da sociedade 

vigente. As formas de linguagem presentes ali são elaboradas conforme a intenção de seus 

sujeitos e se desenvolvem a partir de esferas variadas a que estão fixadas. 

Existe, desse modo, uma gama de gêneros difundida na rede. Estes se mostram 

diversificados pelo fato de variarem conforme as circunstâncias, a posição social e o 

relacionamento entre os usuários.  

No que diz respeito às circunstâncias, podemos afirmar que os gêneros se dão 

amparados a uma determinada conjuntura, à medida que esta é o tema explorado no momento. 

Se o instante é de revolução política, a comunidade dá ênfase ao gênero político, se gira em 

torno de aspectos socias, como a solidariedade a determinadas causas sociais, por exemplo, os 

membros dedicam-se a elas. As postagens podem também atingir outras esferas, como a 

religiosa, política, acadêmica, para que o destaque dos enunciados seja popularizado e atinja 

seus devidos objetivos.  

Vejamos os exemplos retirados do Facebook7: 

 

 

 

 

 

7 O primeiro gênero foi retirado de um grupo do Facebook que cria charges para críticas políticas voltadas ao 
Governo brasileiro e diversas capitais. As postagens são semanais e sempre vinculadas aos assuntos atuais mais 
comentados na esfera política. O segundo gênero encontra-se em uma página voltada a críticas sociais e 
diariamente publica posts atrelados a diversos temas. 
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                          Figura 01: A charge jornalística. Fonte: www.facebook.com/groups/chargespoliticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 02: A crítica social. Fonte: www.facebook.com/issoebrasil 

A seguir, surge a posição social, outro aspecto a ser levado em conta quanto ao uso 

dos gêneros na rede. O gênero informação, por exemplo, pode sofrer variações dentro do 

Facebook a depender de quem o publica e de como publica. Um exemplo pode ser de um 

conhecido profissional de sáude que escolhe determinado tema para divulgar. Ele não utilizará 

no ambiente virtual a mesma estrutura de gênero utilizada, por exemplo, no campo científico 

de pesquisa no qual trabalha (gênero padronizado, normativo e muito estável). Seu lugar 

social e experiência lhe conferirão credibilidade para dizer o que diz em cada lugar, de modos 

diferentes. No caso de sua publicação no aplicativo virtual, o gênero tomará contornos mais 

simples e de maior aceitação por parte de seus seguidores. 

Vejamos o exemplo: 
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                           Figura 03: A informação. Fonte: www.facebook.com/drauziovarella   

 

 No que diz respeito aos gêneros que destacam os relacionamentos entre os usuários, 

ressaltamos que esses acontecem de modo mais livre, em que a intimidade, o contato (mesmo 

que apenas virtual) entre os membros do Facebook, se desenvolvem mediante recados, 

músicas (escritas ou sonoras), cartas de amor, diários, poemas, piadas e demais gêneros 

verbais e não-verbais. Tudo é manifestado a partir da situação e interesse de cada um ao 

utilizar a rede social e quanto maior é o conhecimento e a experiência com esses gêneros, 

maior a chance de seu uso.  

 Vejamos outros exemplos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: O recado. Fonte: www.facebook.com/anasabrinadomingues 
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Figura 05: O diário pessoal. Fonte: www.facebook.com/anasabrinadomingues 

 

 O conhecimento e experiência que mencionamos explicam-se pelo fato de o acesso à 

rede social ser um trabalho que desenvolve em seus usuários habilidades de reconhecimento 

de gêneros e contato. Isso colabora para uma maior manipulação em relação aos demais 

membros ali inscritos. Neste local, os gêneros discursivos funcionam como correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem e serão considerados 

“elos” em uma complexa cadeia de comunicação. Os gêneros, neste ambiente, sempre se 

constituirão gerando respostas a um novo enunciado e revelarão, através de seu conteúdo, 

estilo e construção composicional, condições específicas para a interação em sociedade. 

(Bakhtin, 2003, p. 279). Nessa plataforma, os gêneros se relacionam com outros gêneros8.  

Um exemplo dessa relação pode ser visualizado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 A figura abaixo representa uma página do Facebook em que os gêneros se misturam. No primeiro post, o 
gênero piada, segundo o gênero informação e terceiro, o recado contendo também o atalho para o gênero música. 
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                Figura 06: Os gêneros veiculados na rede social. Fonte: www.facebook.com/anasabrinadomingues 

 

Trata-se da flexibilidade dos gêneros, que devido à criatividade de seus usuários são 

remoldados e colocados em circulação na plataforma virtual diariamente. Não nos é possível 

definir a extrema heterogeneidade desses gêneros, mas podemos ressaltar que, como em 

qualquer processo de interação verbal face a face, na rede virtual, os gêneros também saem de 

configurações primárias e avançam em direção a configurações secundárias e se mostrarão 

ora de modo mais evoluído, ora de forma mais simples. 
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Os primários podem ser exemplificados por meio dos exemplos já citados, como o 

recado, receitas, cartas, piada e outros. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 07: A receita culinária. Fonte: www.facebook.com/receitasnota1000  

 

Os secundários, estes são demonstrados via discursos ideológicos, religiosos, políticos 

ou científicos que podem, de acordo com Bakhtin, “absorver e transmutar os gêneros simples 

de todas as espécies, que se constituiram em torno de uma comunicação verbal espontânea.” 

(Bakhtin, 2003, p. 281): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 08: O Artigo. Fonte: www.facebook.com/blogposgraduando?fref=ts  

 

Escolhemos especificamente para nossa pesquisa o segundo tipo de gênero 

mencionado, o secundário, exposto por meio do discurso político, que representado pelo 
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sujeito (representante político), constrói imagens de si, favoráveis à posição social ocupada 

tanto na interação face a face com seus eleitores, quanto na vida política on line. 

Os discursos não estão colocados na plataforma como simples textos, fechados sobre 

si mesmos, mas referem-se a momentos anteriores e posteriores que auxiliarão na construção 

de sentidos. Eles serão também um recorte de representações das realidades em que o sujeito 

vive. Isso nos fará considerar, na rede social e também fora dela, que as palavras não poderão 

ser tomadas em seu sentido literal (Pêcheux, 1997b, p.160), pois o sentido que transmitirão, 

estará sempre determinado pelas posições ideológicas das quais ele faz parte.  

Assunto este que precisamente trataremos mais adiante. 

 

1.4 O DISCURSO POLÍTICO. 

 

 O discurso político tem se tornado alvo fácil das enunciações entre as classes. 

Atualmente, ele acontece em diversos espaços e não apenas no Congresso, no ambiente 

federal, em prefeituras ou demais lugares que o legitimam. Todos nós nos tornamos 

enunciadores do discurso político e isso se dá porque, conforme afirma Pinto (2006, p.79), 

não somente em época de campanhas eleitorais, mas também depois delas, esse discurso sai 

de seus limites, dos locais tradicionais de enunciação e todos nós aderimos a ele, tornando-nos 

seus enunciadores. 

 Ele encontra-se em todos os lugares porque é movido pela palavra (uma parte 

importante dessa conjuntura porque a política não age sem ela) que intervém nos espaços de 

discussão para definir ideais e ações políticas e também nos espaços de persuasão, para que a 

instância política convença a instância cidadã de seus planos e projetos. (Charaudeau, 2011, 

p.21).  

 Talvez, por sua grande abrangência e em decorrência da abertura facilitada pelas 

mídias, hoje, em todos os espaços, é possível que não somente expressemos o discurso 

político como também o adicionemos como um de nossos gêneros favoritos.  

 Desse modo, quanto mais esse discurso é enunciado pelos sujeitos, mais se torna 

democrático e com menos sentidos fixos produzidos por meio de discursos dominantes, isto é, 

a partir dessa democratização, os representantes políticos têm, cada vez mais, que se esforçar 

para que suas propostas sejam aceitas pelo público eleitor.  
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 Nesse aspecto, o resultado dessa aceitação é o voto, meio pelo qual o representante 

político chegará ao poder, o elemento mais almejado na conjuntura política. Consoante Pinto 

(2006) o discurso político exibe claramente esse desejo, enquanto: 

 
(...)todos os outros discursos pretendem impor verdades a respeito de um 
tema específico ou de uma área da ciência, da moral, da ética, do 
comportamento, o discurso político se destaca de todos neste particular, 
porque enquanto os outros tendem a deslocar seus desejos de poder, 
tornando-os opacos, o discurso político explicita sua luta pelo poder. 
(PINTO, 2006, p.92) 
 

 Em meio a essa luta, esse discurso é alicerçado sobre um campo em que suas 

características são moldadas por meio de um “jogo de máscaras”, ocultando o que o sujeito é 

pelo que diz, e, ao mesmo tempo, sendo interpretado como se o que ele dissesse devesse 

necessariamente coincidir com o que ele é”. (Charaudeau, 2011, p.116). 

 Esse jogo de máscaras nos envolve e sempre que nos interessamos pelo discurso 

político, o fazemos porque também sentimos a necessidade de buscar a essência do sentido 

que ali nos é demonstrada.   

 A partir dessa busca, segundo Charaudeau (2011), o sujeito sabe que pode jogar tanto 

com sua identidade discursiva quanto social. Ao agir assim, ativa em nós aquilo que Pêcheux 

(1997a, p. 83) vai chamar de “jogos imaginários9. Faremos representações desse sujeito 

atreladas às representações imaginárias que circulam no grupo social do qual fazemos parte. 

Então, será construída uma opinião coletiva amparada a mecanismos de qualquer formação 

social, regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente 

definíveis) e as posições (representações dessas situações) (ibidem, p.43).  

 Quando todas essas regras e posições são consideradas, o discurso político desenvolve 

características que mais tarde serão transformadas em estratégias, preparadas para convencer 

o provável eleitor às propostas lançadas naquela conjuntura. 

É, portanto, a respeito dessas características que trataremos a seguir, para melhor 

fundamentarmos as análises a que nos propomos realizar.  

A primeira característica do discurso político, e talvez a mais importante, é a de que 

ele opera em campo frágil, por isso é alvo de constante ameaça. Isso define seu caráter 

persuasivo. As verdades proferidas por ele podem sempre correr o risco de serem 

desconstruídas a qualquer momento. E por que isso acontece?  

9 Esse assunto será mais detalhado no tópico referente ao ethos discursivo.  
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Porque, muitas vezes, o sujeito se esquece de discursos passados, que o levaram, em  

processos discursivos anteriores, a tomar determinadas posições que hoje deixaram de  

funcionar, mas que o colocaram em um lugar que atualmente é incompatível ao que antes ele 

estava ou dizia estar. (ibidem, p.85)  

Por isso, a todo tempo, conforme afirma Pinto (2006), o discurso se apresenta como 

dinâmico, no entanto frágil e que visivelmente expõe sua condição provisória.  Para cobrir 

discursos já não mais sustentáveis, opta-se pela desconstrução do outro, para que, por meio 

dela, as posições atuais sejam justificadas. 

A polêmica causada por essa desconstrução mancha a imagem do discurso opositor 

para se promover sobre ele, porque caso não o faça, as chances de construir a si próprio serão 

menores. Daí o interesse da exibição, do embate, das ofensas na mídia e demais espaços 

pertinentes e o surgimento de estratégias que serão moldadas para persuadirem e criarem 

imagens de si prontas para “fisgar” o maior número de eleitores possível.  

Desse modo, os discursos serão movidos por paixão e persuasão, atuantes sob estes 

terrenos e o do pensamento. Será uma troca entre lógica e sentimentos. Uma técnica do 

“parecer” para convencer a todos da eficiência daquilo que se acredita e da ligação de seus 

discursos a valores constituídos historicamente e que perduram em sociedade. Os exemplos 

abaixo, retirados de perfis públicos do Facebook10, ilustram nossas afirmações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 09: A desconstrução do discurso opositor por Jackson Barreto. Fonte: 
www.facebook.com/jacksonbarretosergipe 

 

 

10 Escolhemos os posts do Facebook para ilustrar os discursos políticos, por estes serem o objeto central de nossa 
pesquisa, mas não deixamos de destacar que as características mencionadas podem aparecer em diversos gêneros 
discursivos em que o discurso político se manifesta.   
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Figura 10: A desconstrução do discurso opositor por Aécio Neves. Fonte: www.facebook.com/aecionevesoficial  

 

Surge então a próxima característica, a dramatização dos discursos, forma utilizada no 

meio político para o processo de convencimento do outro. No entanto, é válido ressaltar que 

um mesmo discurso nem sempre convence a todos, devido à diversidade de componentes que 

o integram e suas condições de produção, por isso é importante que todo representante que 

opta por essa conjuntura, saiba escolher universos de crenças específicos para expor seus 

discursos.  

A integração dos componentes, consoante Pêcheux (1997a, p. 86), nem sempre terá a 

mesma eficácia porque o discurso sofrerá deslocamentos em suas condições de produção, ou 

seja, cada ouvinte receberá o discurso vinculado a posições díspares, que dependerão dos 

lugares por eles ocupados em sociedade para essa recepção. 

Para melhor exemplificar, se o sujeito que enuncia o discurso político é um educador, 

é a relação pedagógica que ele construiu ou constrói com seus alunos que receberá ênfase em 

sua imagem como político; se a relação se dá com pessoas de outras conjunturas, os 

imaginários operarão de modos completamente diferentes. Daí a importância da execução de 

um planejamento para que esse processo seja significativo e eficiente. Sempre ressaltando que 

o público que se concentra em torno desse tipo de discurso pode ser tomado tanto como ser 

universal, como ser particular, ou ainda como os dois, de modo simultâneo. (Charaudeau, 

2011, p.90) 

Para alcançar esse propósito e dramatizar, o político se prestará à construção de uma 

dupla identidade discursiva: uma correspondente ao conceito político que faz parte do senso 

comum, atrelada a formações ideológicas; e a outra voltada para a posição do sujeito no 

processo comunicativo a que está submetido.  
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 O sujeito, dentro da primeira identidade citada, se apresentará como portador de bons 

valores e se colocará como “a voz de todos em sua voz, ao mesmo tempo em que se dirige a 

todos como se fosse apenas o porta-voz de um Terceiro, enunciador de um ideal social.” 

(ibidem, p.79).  

 Vejamos exemplos disso em outros perfis públicos da rede social Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11: Os bons valores e o ideal social. Fonte: www.facebook.com/geraldoalckimin 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12:  A voz de todos na voz do representante político. Fonte: 
www.facebook.com/armandoumarizal?fref=ts 

 

  Nesse percurso, o político buscará cativar o eleitor utilizando sua imagem, que estará 

relacionada à sua identidade social (envolvimento com a opinião pública) e ao modo como é 

visto por outros atores políticos (parceiros ou adversários). Por meio de sua percepção em 

relação ao outro, ele constrói seus discursos com encenações, movidas por imagens que 

objetivam a conquista de um grande número de imaginários sociais.  

 Outra característica que se destaca no discurso político é a de seu representante 

“mostrar-se como espelho da cidadania”. Esse “mostrar-se” está vinculado ao apresentar-se 
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carismático, receptivo, humilde e ideal nessa conjuntura. Esse processo, para Charaudeau se 

dá : 

 
(...) tanto “no surgimento de grandes acontecimentos (guerras, crises 
nacionais e internacionais) quanto no curso de uma segmentação progressiva 
de certos traços de personalidade que emergem e se repetem em vários 
pequenos acontecimentos(...) (CHARAUDEAU, 2011, p. 86) 
 

  
Algo que pode acontecer, às vezes, em grandes acontecimentos, por meio das 

conquistas é o fato de o político tornar-se símbolo de potência, resistência, salvação e moral 

ou em pequenos acontecimentos, construir imagens que o deixem mais próximo dos eleitores: 

as figuras de humildade, preocupação com o próximo, coragem e tantas outras que o 

enquadram como o essencial. 

 Essas construções, tanto grandes quanto pequenas, não garantem, no entanto, que 

serão eficazes a todos os receptores porque o discurso político é frágil e pode caminhar para 

sentidos indesejados. Tudo depende da condição em que esses discursos são produzidos. De 

acordo com Carvalho (2012):  

 
Por ser uma das formas da manifestação da ideologia, o discurso tanto 
corresponde às demandas das relações entre os homens na produção e 
reprodução de sua existência em sociedade, como traz intrinsicamente as 
marcas das condições em que ele próprio é produzido. A produção dos 
homens, organizada e manifesta em forma de discurso, gera efeitos de sentido 
que atuam na realidade e provocam mudanças das relações sociais. 
(CARVALHO, 2012, p. 139) 
 
 

 Caso os receptores sejam atravessados por diferentes ideologias e já possuam ideias 

pré-construídas do sujeito enunciador, aqueles podem ou não aceitar os discursos. As marcas 

trazidas pelo político em seus enunciados podem atribuir efeitos positivos e alcançar o 

objetivo desejado ou denegrir completamente sua imagem. 

 Apesar dessa contradição, o sujeito enunciador corre os riscos e para que efeitos que o 

beneficiem sejam fixados, sabe que deve existir contínua frequência na demonstração desses 

valores, para que estes sejam os trunfos e também funcionem como suportes de identificação 

do representante em período eleitoral. 

 Também por esse motivo, os políticos se mostram e cuidam de suas imagens tanto na 

mídia tradicional quanto na digital. Vejamos mais exemplos na rede social11:  

11 Para as ilustrações escolhemos postagens de diferentes perfis públicos, para não nos centrarmos em um único 
representante político.  
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             Figura 13: Os grandes acontecimentos e conquistas. Fonte: www.facebook.com/presidentefhc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Os pequenos acontecimentos: o valor ao próximo e a humildade. Fontes: 
www.facebook.com/geraldoalckimin e www.facebook.com/jacksonbarretosergipe  
 
 
 A característica que fecha nossas considerações a respeito do discurso político é a da 

subjetividade. Para Charaudeau (2011, p. 93) o campo político é o local em que as relações de 

poder e submissão são governadas por princípios passionais. Nessa visão, o representante 

Na figura 14, colocamos a imagem do governador sergipano Jackson Barreto com um prato de sopa, porque essa 
é decorrente de sua visita a um restaurante popular da capital de Sergipe, Aracaju.  
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político se ampara e exerce seus discursos mediante a paixão, a razão e a imagem, pois sabe 

que o discurso apaixonante seduz um auditório (se bem articulado). 

 Trata-se do enunciar transmitindo sentimentos (pesar, alegria, repúdio) para 

aproximar-se do receptor. 

 Consoante Amossy (2008, p. 43) se o orador conseguir expressar seu enunciado de 

modo que envolva o afeto, a razão, e esses sejam compatíveis a sua imagem, poderá alcançar 

seu objetivo, ou seja, a conquista de seus interlocutores.  

 O público eleitor pode ser tocado pelo discurso ou pela imagem do sujeito enunciador. 

É por isso que muitas vezes vemos apelos a valores éticos, como a solidariedade e igualdade. 

Isso se dá com o intuito de tocar a parte mais desfavorecida da população (afeto) sempre 

construindo, de acordo com Charaudeau (2012, p. 94), “uma imagem de líder consciente da 

miséria humana, decidido a eliminá-la em um elã de generosidade”. Isso confere ao sujeito 

que fala a identificação com seus prováveis eleitores.  

 Os exemplos abaixo tentam ilustrar o uso da subjetividade: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Figura 15: O pesar e a solidariedade. Fonte: www.facebook.com/Lula  

 

 

 

 

 

35 
 

http://www.facebook.com/Lula


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 16: O repúdio. Fonte: www.facebook/geraldoalckimin   

 

 Efetivamente, muitas outras características e estratégias discursivas compõem o 

cenário político. No entanto, julgamos apresentar nesta pesquisa somente as mais utilizadas 

em nossas análises.  

 Para atrair a atenção do público eleitor, o representante político usa de inúmeros 

fatores que partem, por exemplo, de sua própria identidade social, da forma como ele percebe 

a opinião pública e dos métodos que utiliza para alcançá-la, da posição de seus adversários e 

parceiros, enfim, de tudo que ele julgar conveniente para lhe garantir êxito em um processo 

eleitoral. As características que aqui lançamos são apenas as mais conhecidas e contribuem 

para a constituição das imagens de si, de que trataremos em nossas análises. 

 A seguir, exploramos o corpus de nossa pesquisa e sua relação com a Análise do 

Discurso. 
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1.5 O CORPUS: O DISCURSO POLÍTICO NA REDE SOCIAL FACEBOOK E SUA 

RELAÇÃO COM A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 O meio político é o ambiente onde a construção da autoimagem é constante e intensa. 

Nele, a maioria dos atos comunicativos consiste em alicerçar e sustentar imagens que atuem 

utilizando símbolos e mensagens preparados para darem credibilidade e possível adesão para 

aquilo que ali é enunciado. 

 A constituição do corpus dessa dissertação se dá por meio dessas imagens e sua 

escolha é justificada ao fato do recente crescimento de manifestações feitas pela esfera 

política na plataforma virtual e de sua utilização por candidatos em campanha eleitoral ou já 

eleitos. A finalidade do uso é conquistar ou manter o cargo público desejado. 

 O discurso político, nesse espaço, é construído de modo mais difuso e sem um público 

específico, pois se almeja atingir todas as camadas sociais conectadas à rede. Assim, ele passa 

a buscar por visibilidade e popularidade entre os eleitores membrados à plataforma Facebook 

e demais comunidades, para arregimentar adesões que mais tarde poderão ser convertidas em 

votos.  

Para o cumprimento desse propósito, os discursos abraçam a fala coletiva, que lhes 

dará maior intimidade com os problemas da comunidade e com o próprio eleitor. Para melhor 

compreendê-los, serão mostradas condições de produção relacionadas não só à situação em 

que são produzidos, mas também ao que enunciam, sendo considerados “os conflitos e 

contradições típicos das relações humanas que o constituem”. (Carvalho, 2012, p. 138).  

É importante também ressaltar, que assim como na comunicação face a face, na rede 

social, os discursos são edificados mediante experiências pessoais dos sujeitos e a história.  

Desse modo, eles representarão as formações ideológicas em que estão inseridos e se 

revelarão através dos sentidos ali produzidos. O que será dito não se apresentará apenas na 

superfície das postagens, mas também no espaço em que se empenham as relações e forças 

sociais manifestadas via  materialidade ideológica. 

Nesse âmbito, ideologias são refletidas por meio de formações discursivas, nas quais 

cada político está inscrito. Elas são propagadas na rede mediante recursos estéticos, 

metafóricos, de imagens e jogos linguísticos e demonstram os vínculos ideológicos e o lugar 

que o sujeito que enuncia ocupa nas contradições de classes. 

Os discursos não se apresentam neutros, pois de acordo com Pêcheux (1992, p. 313 

apud Florêncio, 2009, p. 25), eles são acontecimentos que articulam uma atualidade a uma 
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rede de memória, não “nascem do nada”. Assim, assumem posições de resposta a outros 

discursos com os quais dialogam, completando-os, divergindo deles ou causando polêmicas 

que farão com que se movimentem e recebam novos sentidos.  

Os discursos que ali são proferidos, sempre serão tecidos por meio de uma multidão de 

fios ideológicos, os quais servirão de trama para todas as relações sociais. Nessa trama, 

proposta via rede social, tanto eleitores quanto candidatos são produtores e consumidores de 

informação, o que acaba por dar margem à construção de uma teia repleta de inúmeras 

formações discursivas (doravante FD), tecida para que as formações ideológicas (doravante 

FI) ganhem materialidade e possam exercer seu papel no que tange aos sentidos da interação 

virtual.  

A rede social é também um local onde se determina o que deve ou não se deve dizer e 

ali formações discursivas remetem imagens de si, que podem ou não beneficiar os usuários 

(representantes políticos) na vida off-line. A rede social transforma-se em palco midiático 

responsável pela espetacularização de discursos.  

Em primeiro plano o enunciado denuncia a posição assumida diante de diferenças 

políticas e ideológicas afrontadas em sociedade. Diante disso, essas posições se constituirão e 

interpelações surgirão materializadas por meio de práticas e rituais que atuam em diversos 

grupos sociais.  

A partir dessas práticas e de suas regras, vinculadas aos Aparelhos Ideológicos, o 

sujeito passará a atuar e estas o regerão por meio das crenças ali inscritas. (Althusser, 1985, p. 

92). 

Vale ressaltar que, “a cada posição ocupada, determinadas formações discursivas serão 

reveladas e isso trará significações que regularão ou confrontarão discursos, apontando-os 

sempre para uma mesma formação ideológica ou para o embate entre duas delas”. (Carvalho, 

2012, p. 141).  

Conforme registra Pêcheux (1997b, p, 166) ainda que as práticas exercidas pelo sujeito 

sejam atos conscientes, ele não se dá conta da influência de ideologias sobre seus discursos. 

Ele tem a impressão de estar exercendo sua livre vontade, no entanto é regido pela 

interpelação dessas ideologias. E afirma: 

 
Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 
discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva 
que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa 
identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito apoia-se no fato 
de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais 
acima, enquanto “pré-construído” e processo de sustentação) que constituem, 
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no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no 
discurso do próprio sujeito. (PÊCHEUX, 1997b, p.163) 

     

 

Essa afirmação, levada também ao campo político, significa que, na constituição desse 

discurso, tanto na mídia digital quanto em outros locais, (para uma elaboração positiva de 

suas imagens), os indivíduos assumem a chamada forma-sujeito12. Isso contribui para que as 

ideologias tomem conta do sujeito de modo tão camuflado que, ainda que elas estejam 

“gritando” diante dele, pode ser possível que não perceba sua presença ou negue a existência 

delas, conforme registra Althusser (1995), em seus Aparelhos Ideológicos do Estado. 

Assim, candidatos que tenham, por exemplo, uma FD religiosa tentarão se utilizar, na 

maioria do tempo, de discursos que a ela ofereçam destaque. Outros de FD liberal farão uso 

de discursos que contribuam para tal constatação.  

 As formulações, em especial, nas redes sociais, serão construídas mediante paráfrases, 

repetição de elementos, uso de imagens, enunciados de pensadores famosos, em que todos 

amparados pela memória discursiva e pela história, manterão o fio ideológico dos discursos 

políticos consistente em relação às eventuais contradições que este poderá vir a se deparar ao 

manifestar-se via enunciados. Com essa finalidade, a memória coletiva e o próprio domínio de 

memória do sujeito enunciador serão ativadas para que os discursos sejam aceitáveis ou não.  

Exemplos que realçam essas afirmações serão lançados em nossas análises. 

 

  

12 A forma-sujeito é uma denominação criada por Pêcheux para indicar o sujeito afetado pela ideologia, segundo 
Brandão (2004, glossário). 
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2 UM BREVE OLHAR SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Neste capítulo utilizaremos os pressupostos teórico-metodológicos que darão suporte à 

análise dos discursos expostos no corpus de nosso trabalho. Inicialmente, destacaremos as 

principais características presentes nas categorias escolhidas e, posteriormente nos voltaremos 

à questão das imagens construídas pelos sujeitos ao proferirem seus discursos. Para isso, 

fundamentamos o conteúdo em leituras inscritas em Pêcheux (1997a/1997b), Orlandi (1999), 

Brandão (2004) e demais autores para o melhor desenvolvimento desta pesquisa.  

 

2.1 A ANÁLISE DO DISCURSO: ORIGEM E PROPÓSITO 

 

A Análise do Discurso foi constituída em sua conjuntura intelectual somente no final 

dos anos 60, período que marcou a forte relação da estrutura com a história, do indivíduo com 

o sujeito e da língua com a fala. Em meio a tais relações, ela (doravante AD) destacou-se 

como o acontecimento teórico mais importante, após o Estruturalismo, na França. Nos anos 

60 o Estruturalismo triunfava e ali a Linguística, nomeada ciência piloto, passou a ocupar o 

centro do dispositivo de todas as ciências. Neste contexto surgiu o projeto da AD e este 

passou a destacar-se como a ligação entre a expansão da Linguística e a possibilidade de uma 

nova disciplina que trataria do discurso. 

A AD possui dupla filiação. É representada por Jean Dubois (lexicólogo e adepto das 

questões linguísticas de sua época) e Michel Pechêux, (filósofo, marxista, voltado para 

questões da Psicanálise e da Epistemologia) que se opunham às ideias dominantes francesas. 

Tendo em comum a luta entre as classes, a história e o movimento social, ambos engajaram-se 

em um projeto: fazer uso da Linguística como ferramenta para abordar a política13. No 

entanto, seus caminhos se separaram e o primeiro passou a realizar estudos que iam da 

palavra (frase) para o estudo do enunciado (contexto), ficando o sujeito preso ao psicológico, 

enquanto que o segundo elegeu o discurso e não a língua como seu campo de estudo. Para 

este, toda e qualquer enunciação, segundo Florêncio (2009, p. 22) era o resultado das relações 

sociais estabelecidas pelo sujeito. Em sua concepção não era a estrutura que assegurava o 

13 A AD foi pensada para funcionar tanto como intervenção científica quanto política, isto é, não nasce 
apenas como um campo de estudo, mas como um instrumento de luta política., conforme registra Florêncio 
(2009, p.24) 
 

40 
 

                                                           



sentido, mas as posições sociais e ideológicas que se camuflavam entre as palavras e 

expressões produzidas. 

A separação desses dois representantes não os impediu, no entanto, de criar uma teoria 

dos discursos, que formada por elementos sociais, históricos e ideológicos foi capaz de atingir 

não só o discurso político que os unia, como também outros discursos que vieram com o 

passar do tempo, conforme afirma Aragão (2012, p.54) 

A partir destas considerações, a exterioridade foi estabelecida e a Análise do Discurso 

começou a deslocar-se a outras correntes teóricas as quais se filiou para constituir-se como 

disciplina. Os três domínios disciplinares que a influenciaram foram: a Linguística, o 

Marxismo e a Psicanálise. 

 As contribuições vindas de cada uma dessas áreas possibilitou à AD a garantia de que 

a língua era dona de uma ordem própria, mas que só poderia ser considerada autônoma 

quando lhe fosse reintroduzida a noção de sujeito e de situação na análise da linguagem; a 

afirmação de que a história seria afetada pelo simbólico, pois os fatos necessitavam de 

sentidos; a certeza de que o sujeito era descentrado porque tanto o real da língua quanto o da 

história o afetavam e  sobre isso ele não possuía controle algum, confirmando a ideia de que o 

sujeito discursivo era operado pelo inconsciente e pela ideologia, de acordo com Orlandi 

(2002, p. 19). 

 Assim, a AD passou a fazer uso dos três campos, interrogando a Linguística através da 

história que esta deixa a parte; questionando o Marxismo quando faz indagações em relação 

ao simbólico e utilizando-se da Psicanálise ao trabalhar a ideologia presente na materialidade 

dos discursos em relação ao inconsciente, sem ser absorvida por ele (ibidem, p. 20). A partir 

disso, as fronteiras se romperam e estas disciplinas receberam novos recortes dando origem ao 

discurso. 

Em um espaço onde diversos modos de significar eram tecidos surgiu a AD. Diferente de 

métodos utilizados para tratar da língua ou da gramática, ela focou-se no trato do discurso 

(movimento) e na compreensão dos sentidos construídos através daquilo que foi dito. Este foi 

e é o seu interesse maior. Trabalhar com a língua vinculada ao mundo e seus modos de 

significar, maneiras como os homens falam enquanto sujeitos de seus discursos é no que se 

foca a AD. Ela leva em conta as histórias vivenciadas pelo homem, as condições de produção 

em que são inscritos seus discursos, e as situações em que são produzidos os dizeres. Tudo 

isso só pode ser encontrado através da exterioridade da linguagem. 
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 Por meio da Análise do Discurso é gerada uma reflexão a respeito do modo como a 

linguagem se reflete na Ideologia e como a Ideologia é manifestada na língua. A 

materialidade específica da Ideologia é o discurso e a do discurso é a língua. Consoante 

Pechêux (ibidem, p. 17) “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem Ideologia: o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela Ideologia e é assim que a língua faz sentido.” 

 Para Orlandi (2002) “Não há chave, há método, há construção de um dispositivo 

teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o 

constituem e que, o analista, com seu dispositivo deve ser capaz de compreender (Orlandi, 

2002, p. 26). 

Deste modo a função da Análise do discurso consiste em: remeter o texto ao discurso, 

esclarecer suas relações com as formações discursivas que nele estão contidas, estabelecendo 

as relações destas com a ideologia. A AD, no entanto, não será considerada uma teoria do 

texto, porque sua preocupação não se volta à organização deste, mas está atrelada às 

condições históricas que permitem sua construção, conforme afirma Aragão (2012, p.54). 

O discurso em AD não está relacionado unicamente à transmissão de informações e 

nem à linearidade que existe entre os elementos de comunicação, mas às relações de 

linguagem entre sujeitos, sentidos e efeitos múltiplos e diversos.  

Existe um complexo processo para que os sujeitos sejam constituídos e isso não se 

resume a mera comunicação, mas a uma construção minuciosa, que requer identificação, 

reconhecimento da subjetividade e outras realidades que constituem e promovem o efeito de 

sentidos entre os sujeitos. 

É importante destacarmos que mesmo sendo o texto o objeto utilizado para as análises 

não interessa à AD a interpretação do que foi dito, mas os eventuais sentidos gerados pelo 

discurso em determinada situação de comunicação 

Para adentrarmos a análise desses sentidos, destacaremos no tópico a seguir algumas 

categorias da Análise do Discurso que serão posteriormente utilizadas para a análise do 

corpus desta dissertação. Entre elas, teceremos breves considerações a respeito de: Condições 

de produção, Interdiscurso, Esquecimentos, Ideologia, Formação Ideológica e Formação 

discursiva. 
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2.2 CATEGORIAS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Para delinearmos as categorias utilizadas pela Análise do Discurso no processo de 

construção de sentidos, citamos inicialmente as Condições de produção. São elas que tratarão, 

a priori, dos sujeitos e situações, bem como da memória, que faz parte da produção dos 

discursos. Por meio dela, os sentidos serão produzidos e acionados em cada participante no 

meio social em que estes interagem.  

As condições de produção existem em dois sentidos: o estrito, que se caracteriza como 

o contexto imediato (aqui-agora) e o sentido amplo, que envolve o contexto social, histórico e 

ideológico, lugares onde as Instituições organizarão o poder e o distribuirão via posições que 

delegarão força e obediência, afetando, deste modo, os sujeitos e as posições por eles 

escolhidas. 

Neste sentido, a memória será a chave que dará entrada aos discursos. Ela funcionará 

como o interdiscurso, que corresponde aquilo que já foi dito, em outro lugar, ou seja, a 

memória discursiva, que segundo Orlandi (2002, p. 31) é “o saber discursivo que torna 

possível todo o 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 interdiscurso disponibilizará dizeres que afetarão a autoimagem do sujeito em uma 

situação discursiva ocorrida. As palavras receberão significados a partir da história e da língua 

e serão materializadas por meio do discurso, lugar de reprodução e transformação de todas as 

relações de produção discursiva. Neste processo, o discurso sofrerá embates ideológicos, que 

segundo Aragão (2012, p. 54) farão com que a ideologia forneça evidências e mascare as 

palavras, dando a ilusão da transparência da linguagem.  

Os sentidos das palavras passam a não existir por si mesmos, mas serão constituídos e 

atravessados pela ideologia, local em que está inscrito o processo sócio histórico, mediador de 

discursos. Assim, a condição de produção é construída e mediada pela situação (conjuntura), 

o interdiscurso e a memória discursiva (social), que juntos auxiliarão a formação dos sentidos. 

 Ao que se segue, damos destaque aos Esquecimentos. O sujeito do discurso pouco 

nota essa constatação, mas os discursos não surgem em nós. Muito antes de nascermos, eles já 

existem. Tudo o que dizemos hoje, já foi um dia dito por alguém. As palavras adquirem 

sentido a partir do esquecimento daquilo que já foi dito, mas que será repetido em nosso dizer. 

São retomadas palavras já existentes e estas recebem um sentido que “parece” ser a origem e 

a partir dele sentidos são ressignificados. É neste processo que os sentidos e os sujeitos 
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seguem, sempre significando de várias maneiras (sempre as mesmas, mas ao mesmo tempo, 

sempre em outras). 

 O que vivemos então é uma constante tensão entre lembrar e esquecer. Florêncio 

(2009, p. 79) registra que os sujeitos não se constituem sem memória e do mesmo modo os 

discursos não podem ser produzidos sem esta e sem o inconsciente. No entanto, a ilusão da 

memória se dá e nela o sujeito tem a ilusão necessária de que o discurso que ele produz é 

original e acontece a partir de sua própria produção. Ele se esquece de que seu discurso está 

assujeitado14 a uma formação discursiva. A este fenômeno Pêcheux dará o nome de 

Esquecimento n.1.  

 A segunda forma é o Esquecimento n. 2. Ele gera no sujeito a ilusão de que seu 

discurso é formulado com certas palavras, e não outras, porque estas palavras são, pelo 

próprio sujeito, controladas. É a chamada “autonomia do sujeito sobre a escolha do dizer”, 

registrada por Pêcheux (1997b, p.173) como o esquecimento pelo qual todo sujeito falante 

seleciona, no interior de uma formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de 

enunciados, formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase.” 

  Por isso, Orlandi (2002, p. 36) conclui que o esquecimento é estruturante e as ilusões 

que ele promove não são defeitos, mas uma necessidade para que a linguagem funcione 

através dos sujeitos e produza sentidos. O esquecimento que os sujeitos produzem não é 

voluntário, mas é assim que eles significam, retomando palavras já ditas, como se deles 

fossem. Assim os sentidos se colocam em movimento, significando sempre de diversos 

modos. 

 A movimentação dos discursos remete à variedade de sentidos e estes surgem sempre 

carregados de cargas ideológicas. Elas se dão através da Ideologia, que remetem o homem ao 

reconhecimento ideológico, garantindo-lhe a percepção de sujeito concreto, individual, 

inconfundível e insubstituível. A permanência do sujeito em meio a diversas ideologias exige 

dele determinadas posições ideológicas que ora funcionarão como espontâneas, ora como 

impostas. Tudo dependerá da conjuntura em que este estará inserido. 

 A ideologia é vista como um “emendar” de coisas diferentes que dá origem a novas 

formas15 de construção sem um projeto previamente estabelecido. Nesta visão, a ideologia é 

considerada sem história, mas vista como reflexo invertido da história real.  

14 O sujeito é sujeito de e sujeito à, é sujeito à língua e à história e com isso torna-se assujeitado, conforme 
registra Aragão, 2012, p. 56.  
15 Bricolage, proposta por Marx.  
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 Althusser, em Aparelhos Ideológicos do Estado, não vê essa falta de origem como 

algo negativo, mas ao contrário, afirma ser a ideologia o produto da mente, atravessada pela 

concepção freudiana sobre o inconsciente, que é marcado como eterno, sem história e 

imutável. O autor sugere que as ideologias possuem uma história determinada através das 

lutas de classes e sua materialidade encontra-se registrada nas práticas e rituais que atuam em 

diversos grupos sociais. A partir delas e de suas regras vinculadas aos Aparelhos Ideológicos 

materiais, o sujeito16 passará a atuar mediante uma ideologia existente em um aparelho 

ideológico material, que terá em sua conjuntura atos materiais regulados por rituais e atitudes 

que regerão o sujeito através de suas crenças, sob a ideologia ali inscrita. (Althusser, 1985, p. 

92). 

 O dizer torna-se, então, o instrumento que permite ao sujeito se inscrever nas mais 

diversas formações sociais e, através das Formações Ideológicas, que faz a representação das 

classes, as palavras, expressões, proposições adquirem novos sentidos a partir das posições 

sustentadas pelos que as empregam. O sentido só se constrói em referência a essas posições, 

ou seja, em referência às Formações ideológicas em que estão inscritas, conforme registra 

Pêcheux (1997b, p.160) 

 São as Formações Ideológicas que dão sustentação ao dizer e produzem a ilusão da 

inexistência de conflitos entre as classes. É essa ilusão que conduzirá ao efeito ideológico e às 

posições assumidas pelos sujeitos do discurso. (Florêncio, 2009, p. 70) 

 Passamos assim ao conceito de Formações Discursivas. São elas, que em uma 

formação ideológica específica e relacionada a uma determinada classe determinarão o que 

pode e o que deve ser dito, dentro de uma conjuntura e posição dada. (Orlandi, 2002, p. 43) 

 Consoante Brandão (2004, p. 48) a noção de formação discursiva envolve dois tipos 

de funcionamento: a paráfrase: de constante retomada e reformulação dos enunciados, como forma 

de preservar sua identidade e o pré-construído, que está relacionado com construções já 

existentes que independem do enunciado, isto é, são as evidências que todos parecem já 

conhecer e que auxiliam na construção dos sentidos. Estas evidências determinam o que pode 

ser dito.  
  

 

16 Registre-se aqui a noção de sujeito como ser ideológico movido por representações de um tempo histórico e de 
um espaço social. Seus discursos serão situados em relação a outros discursos, anteriormente já constituídos e 
aos produzidos no ato da comunicação. (Brandão, 2004, p. 59) 
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Destarte, os discursos aparecerão de forma heterogênea.  Isto pode significar que, 

dentro de um único discurso, seja feito o uso de diversas outras FDs, para que a construção da 

imagem seja solidificada e obtenha o sucesso almejado.  

Segundo Courtine (2006), essa questão da heterogeneidade entre as FDs explica-se 

pela existência do interdiscurso, pois: 

 
Todo discurso concreto produzido por um sujeito no interior de uma 
formação discursiva, está, portanto, dependente do interdiscurso que lhe é 
fornecido pelos elementos pré-construídos. Isso reitera o fato de que “o 
discurso sempre fala antes”, em qualquer lugar e independentemente “do 
sujeito do enunciado” (PÊCHEUX, 1975, p.147), pois aquilo que se enuncia 
é exterior ao sujeito que realiza o enunciado. É essa exterioridade do que é 
enunciado que permite pensar a subjetivação do sujeito falante em relação ao 
sujeito ideológico de seu discurso. (COURTINE, 2006, p. 69) 
 

  

Essa concepção surge da noção de Foucault sobre Formações Discursivas e é retomada 

na AD pecheutiana que destaca que as formações discursivas dificilmente mudam suas 

práticas em relação à constituição do corpus na AD, por isso o fato da permanência das 

homogeneizações ali descritas.  

 O paradoxo é que esses elementos podem ser achados na definição original que 

Pêcheux trabalhou, amparado na concepção de discurso de Foucault (2000), que afirmará: 

 
É na Arqueologia do Saber onde realmente uma concepção de discurso pode 
ser encontrada, pois ela se baseia na análise de formações discursivas. “(...) 
discurso: conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de 
formação”. (FOUCAULT, 2000, p. 122, apud COURTINE, 2006, p. 69,) 
 

  

Foucault afirma que a sequência das formações discursivas só pode ser mantida se 

estiver imersa em um campo enunciativo. Este deve aparecer como um campo singular, 

abrangendo inicialmente formulações em que o enunciado está inscrito e que dão forma a uma  

sequência discursiva (intradiscurso).  

Essa sequência se dará através de uma série de formulações, re-atualizações de 

recorrência a diversas FDs e contradições, e por meio delas surgirão discursos diferentes 

daqueles de simples sequências linguísticas, sejam para repetirem o que já foi dito, para 

modificarem ou adaptarem, para se oporem ou falarem de diferentes modos, pois sempre 

existirá o cruzamento entre o dado (interdiscurso) e o novo (intradiscurso), e estes  

contribuirão para que ocorram as diferenças e a formação dos sentidos naquilo que será dito. 

(Foucault, 2000, p. 111, apud Courtine, 2006, p. 70). 
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Desse modo, após a exposição dessa e das demais categorias utilizadas para a análise 

do corpus, a seguir, discorreremos sobre a noção de Ethos discursivo, elemento indispensável 

no que diz respeito à construção de imagens criadas por meio do discurso político. 

 

2.3 O ETHOS DISCURSIVO 

 

 Para cumprirmos o propósito exposto nesse trabalho é necessária a reflexão sobre a 

concepção de ethos discursivo.  

 Como nossa pesquisa utiliza-se do discurso político para se fundamentar, há de se 

considerar a importância da ação retórica proposta por Aristóteles, na construção de imagens 

de si.  O conceito de ethos nasceu na Retórica, que disseminou a noção do “projetar-se no 

discurso por meio da imagem.”  

Na Retórica de Aristóteles (2012, p. 84) é afirmado que os modos de dizer, quando 

emitidos em conjuntura pública, podem ou não conquistar a confiança do auditório. Para a 

persuasão ocorrer, o ethos exposto pelo sujeito deve ser compatível ao ethos esperado pelo 

auditório. Para isso, o sujeito faz uso de três competências: a prudência (phronesis), a virtude 

(aretê), a benevolência (eunoia), vinculadas a informações (concretas ou não) sobre seu 

ouvinte.  

 São criados, via competências citadas, dois campos semânticos, definidores do ethos: 

um de sentido moral, construído a partir das características já mencionadas e o outro, de 

sentido neutro ou objetivo, solidificado através de hábitos, modos, costumes. Ambos os 

sentidos se completam e se materializam no discurso.  

A partir dos anos 80, depois de constatado que todo discurso possui uma voz que o 

representa, os modos de dizer passaram a remeter também as maneiras de ser.  

 Para a AD, no entanto, a noção de ethos não ficou centrada apenas ao sujeito do 

discurso, como expressa a noção retórica, mas é deslocada, pois não é o sujeito que incute os 

efeitos a serem produzidos no interlocutor, mas estes só se concretizam a depender da 

formação discursiva em que a interação está inserida. As relações históricas e sociais das 

quais seus participantes fazem parte, marcam a formação do ethos discursivo em AD. 

 São essas colocações que, a partir da visão de Maingueneau (2001/2008), Pêcheux 

(1997a), Charaudeau (2011) e Amossy (2008) serão lançadas a seguir, para maior 

embasamento das análises. Algumas implícitas outras não, mas que constroem e reconstroem 

a noção de ethos citada na retórica de Aristóteles.  
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2.3.1 A NOÇÃO DE ETHOS EM MAINGUENEAU 

 

 Enquanto o ethos é tratado por Pêcheux por meio de imagens que marcam posições 

sociais de seus sujeitos, Maingueneau (2001) o coloca como peça fundamental  para a 

construção de imagens de si, ligadas a cenas de enunciação.  

 As imagens, para o autor, se dão em diferentes cenários. O que nos faz entender, nessa 

pesquisa, que o representante político pode construir diferentes imagens que explicitem 

características que o definirão ora popular, ora democrata, ora experiente. É ele quem escolhe 

quem vai ser, quando e onde o será. 

 O ethos, em Maingueneau, não se utiliza da noção de voz , mas  a substitui pela noção 

de tom17. Através deste, as imagens de si estreitam uma ligação com caráter e à corporalidade 

dos discursos. Assim, o caráter vincula-se à herança retórica de Aristóteles18 e se constrói pela 

noção de que o bom orador é aquele que consegue enlaçar o caráter moral (ligado a diversos 

traços psicológicos) à capacidade de bem manejar o verbo, além de contar com a 

corporalidade, cuja materialidade dá estrutura ao que é enunciado, através de modos de se 

apresentar no espaço social. (Amossy, 2008, p. 18).  

Nessa conjuntura, o ethos contribui para a conquista de receptores e para dar eficiência 

à palavra. Isso ocorre porque ao mencionar o fiador19 do discurso, sua personalidade é 

revelada. No entanto, os traços de caráter, segundo Maingueneau (2001) são demonstrados 

com sutileza. Não se tratam de afirmações elogiosas que o orador faz a próprio respeito, que 

podem chocar o ouvinte, mas daquelas que garantem certa aparência: 

 
[...]que lhe conferem o ritmo, a entonação, calorosa ou severa, a escolha das 
palavras, dos argumentos... [...] É na qualidade de fonte de enunciação que 
ele se vê revestido de determinadas características, que por ação reflexa, 
tornam essa ação aceitável ou não. MAINGUENEAU (apud Motta, 2008, 
p.14). 

 

17 Os modos de dizer e de criar imagens  não dizem respeito somente à oralidade, mas também à escrita, pois 
através da leitura também se torna possível perceber autoridade e demais aspectos que caracterizam a imagem 
daquele que enuncia. 
18  A visão aristotélica sobre imagens mediadas pelo discurso é a mais utilizada em estudos contemporâneos. 
Aparece na Pragmática, Teorias da Argumentação e em diferentes correntes da AD. Nesses estudos, as imagens 
não são analisadas em primeira ordem, mas consideram as marcas que o locutor imprime em seus discursos, 
denominadas de caracteres oratórios, que podem se distinguir dos caracteres reais, conforme registra Amossy 
(2008, p. 18) 
19 O fiador é a voz que se manifesta no discurso e que é construído pelo destinatário a partir de índices liberados 
na enunciação. MAINGUENEAU (apud Motta, 2008, p. 18) 
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 Esse é o segredo do ethos: misturar-se em qualquer enunciação sem ser explicitamente 

mostrado. Através da leitura (identificação) da imagem que está implícita, o discurso recebe 

consistência (persuasão). 

Nesse processo, valores socialmente especificados serão avaliados pelo receptor, que 

tentará descobrir se o que o fiador diz é pertinente com suas atitudes e com o mundo que 

constrói em seus enunciados. Para Maingueneau (2001), a ligação dos conteúdos que se 

mostram  deve estar fundamentalmente ligada à cena em que o discurso está inscrito.  

 Essa conexão com a cena enunciativa20 é necessária porque a noção de ethos pode, o 

tempo todo, apresentar amplas zonas de variação. Nem sempre o ethos mostrado é 

necessariamente o produzido. Isso ocorre segundo, Maingueneau, em capítulo inicial da obra 

Ethos Discursivo, porque aquele que faz a leitura de uma imagem de si pode, por 

antecipação21 criar imagens incompatíveis às que são lançadas pelo fiador.  

 Assim, a incompatibilidade referente à interpretação do ethos pode se dar mediante 

uma complexa percepção, que mexerá tanto com a subjetividade do intérprete até elementos 

quase indicerníveis,  que acabarão por influenciar na construção da imagem do fiador.  

Desse modo, devem ser apontados  alguns pontos sobre o ethos: a) o ethos é uma 

noção discursiva, construída através do discurso, e não uma imagem do sujeito que seja 

exterior à sua fala; b) o ethos é um processo interativo, de influência sobre o outro; c) é uma 

noção totalmente híbrida (sócio-discursiva), que exprime um comportamento socialmente 

avaliado, portanto, que não pode ser considerado fora de sua conjuntura sócio-histórica.  

Em síntese, a noção de ethos pede várias considerações de seu receptor, antes de 

qualquer interpretação.  Segundo Maingueneau, o discurso é aquele que em determinado 

momento pode levar o destinatário a se identificar com ele, por meio de formas ou valores 

historicamente específicos. O que garante a aquisição do destinatário pelo discurso é a 

reciprocidade entre cena, da qual o ethos participa, e o conteúdo nela apresentado. 

Procedimentos e estratégias não fazem parte da concepção de ethos para Maingueneau, pois 

eles excluem os conteúdos da presença de cenas de enunciação.  

 

 

 

 

20 A cena enunciativa é processo e produto da enunciação. Ela pode ser englobante (que dá tipologia ao 
discurso), genérica (que insere o discurso em um gênero) ou cenografia (é a cena de fala em que o discurso é 
enunciado). (Aragão, 2012, p.57) 
21 Expressão tomada por Pêcheux, que aqui é denominada como ethos pré-discursivo.  
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2.3.2 A NOÇÃO DE ETHOS EM PÊCHEUX 

 

 O termo ethos encontra-se ausente na teoria de Michel Pêcheux, no entanto, o autor 

refere-se a este assunto por meio de jogos de imagens, representados pelas formações 

imaginárias. Pêcheux (1997a) afirma que para o sucesso do discurso, os locutores trabalham 

com mecanismos de antecipação em relação aos receptores. Para isso recorrem a jogos de 

imagens.  

Os discursos, que possuem relação via linguagem, ideologia e história apresentam 

jogos de imagens e somente por meio deles é que o sujeito saberá mais sobre seu interlocutor 

e demais detalhes do discurso. Esse saber será indicado pelo lugar social ocupado pelos 

sujeitos em seus discursos, locais em que locutor e receptor (doravante A e B) ocupam, e são 

representados: 

(...) por meio de feixes de traços objetivos característicos: assim, por 
exemplo, no interior da esfera da produção econômica, os lugares do "patrão" 
(diretor, chefe da empresa etc.), do funcionário de repartição, do 
contramestre, do operário, são marcados por propriedades diferenciais 
determináveis. Nossa hipótese é a de que esses lugares estão representados 
nos processos discursivos em que estão colocados em jogo. (PÊCHEUX, 
1997a, p.82) 

 

 As formações imaginárias designarão as imagens que os agentes do discurso fazem de 

seus lugares sociais e do outro. Para isso, regras de projeção são estabelecidas para que 

posições sejam marcadas. Em Análise Automática do Discurso, Pêcheux (1997a) afirma que 

todo processo discursivo supõe a existência de formações imaginárias e estas incluem em suas 

estruturas: o referente (representado pela conjuntura, a situação discursiva em questão) e 

elementos que oferecerão condições de produção para o discurso.  

No que concerne à constituição de formações imaginárias, se entrelaçarão a elas as 

chamadas relações de sentidos, de força e de antecipação. Estas funcionam para, por meio do 

discurso, estabelecerem determinado controle sobre o que se é produzido e a respeito do que 

se convém manter na conjuntura discursiva em questão.  

A primeira, voltada à produção de sentidos, se refere ao fato de que não existem 

discursos que não se relacionem com outros. Um discurso aponta para outros que o sustentam. 

Pêcheux (1997a, p. 85) supõe que processos discursivos anteriores (advindos de outras 

condições de produção) são retomados e passam a dar origem a “tomadas de posição” que 

corroboram tal sustentação. Elas acontecem, atravessadas por aquilo que já foi ouvido e já foi 

dito. A partir disso, é dado início a um processo de reformulações e paráfrases que 
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constituirão as formações discursivas em que cada sujeito está inscrito. Estas conduzem à 

constituição dos sujeitos e dos sentidos.  

A segunda está ligada à força existente em uma determinada tomada de posição. Estas 

são estruturadas mediante o lugar que o sujeito ocupa em sociedade. Conforme afirma Orlandi 

(2002): 

 
[...] Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras 
significam de modo diferente do que se falasse do lugar de aluno. O padre 
fala de um lugar em que suas palavras têm uma autoridade determinada junto 
aos fiéis etc. Como nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, 
são as relações de força, sustentadas nestes lugares que fazem valer a 
comunicação. (ORLANDI, 2002, p.40) 

   
 

Fica assim determinado que o lugar de onde o individuo fala é constitutivo do que ele 

diz. O seu dizer produz imagens a seus interlocutores, e estas serão projetadas e o conduzirão 

a ocupação de posições em seus discursos, isto significa que ele sai “de uma situação 

(empírica) para a posição (discursiva)”. São essas posições que significam no discurso e 

significam em relação ao contexto sócio-histórico e à memória (saber discursivo já dito). 

(ibidem, idem)  

A terceira relação toca a questão da antecipação. A partir do mecanismo de 

antecipação, o sujeito coloca-se no lugar do interlocutor e antecipa-se em relação ao sentido 

que suas palavras produzem. É um “colocar-se” no lugar do outro para ouvir suas palavras. 

Através desse ato, o que enuncia dirá, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte.  

Na visão pecheutiana, isso só acontece por conta dos jogos imaginários, em que cada 

um saberá prever onde seu ouvinte o espera. Esta antecipação do que o outro vai pensar é 

constitutiva de todo discurso. (Orlandi, 2008, p.76) 

Há antecipação das representações feitas pelo ouvinte a respeito daquilo que o sujeito 

enuncia, mecanismo em que estará centrado o processo da argumentação, pois “ argumentar é 

prever, tomado pelo jogo de imagens. Que se trate de transformar o ouvinte ou de identificar-

se a ele, a antecipação joga a partir das diferentes instâncias dos processos discursivos.” 

(ibidem, p. 77).  

 Na rede social, as formações imaginárias, auxiliadas por esses elementos, colaborarão 

para esse processo de argumentação no convencimento de seus interlocutores.  

O sujeito político obterá dominância discursiva mediante a representação que os 

outros fazem sobre ele. Para melhor compreensão e aplicabilidade de nossas análises, 
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procuramos por meio do quadro de formações imaginárias, idealizado por Pêcheux (1997a, 

p.83), demonstrar o modo como elas se configuram, ao serem lançadas no meio digital: 

 
 

Expressão que designa as 
formações imaginárias 

 
Significação da Expressão 

Questão implícita cuja 
“resposta” subentende a 

formação imaginária 
correspondente 

 

A 

   
   IRP (RP) 

Imagem do lugar ocupado pelo 
representante político (RP) 

“ Quem sou eu para lhe falar 
assim?” 

   
   IRP (CV) 

Imagem que o representante 
político faz para a comunidade 
virtual. (CV) 

“ Quem é ele para que eu lhe fale 
assim?” 

 

B 

   
   ICV(CV) 
 

Imagem que a comunidade virtual 
faz sobre seu lugar.  

“Quem sou eu para que ele me 
fale assim?” 

    
   ICV(RP) 

Imagem que a comunidade virtual 
faz sobre lugar do representante 
político.  

“Quem é ele para que me fale 
assim?”  

 
Quadro 01 - Representação das formações imaginárias e de imagens dos protagonistas e dos locais sociais 

ocupados por eles. 
 
 

 O quadro apresentado não representa a realidade dos lugares ocupados pelos agentes 

do discurso, mas são, na verdade, representações imaginárias.  

Para a análise do corpus desse trabalho, utilizaremos somente as imagens formuladas 

pelo representante político e não da comunidade virtual. Isso se justifica pelo fato dos recortes 

de discursos terem sido feitos apenas sobre a imagem que o representante político faz de si 

(na posição que ocupa ou pretende ocupar) e, posteriormente, na posição que por antecipação, 

este supõe que a comunidade virtual faça dele.  

A pesquisa não consiste em criar estereótipos sobre os representantes políticos, mas 

destacar os possíveis sentidos criados por eles, nos jogos discursivos. Para isso, as formações 

imaginárias serão consideradas, pois estas se constituem a partir dos discursos e, 

consequentemente, apontam para os locais sociais em que seus protagonistas estão inseridos. 

 

 

2.3.3 A NOÇÃO DE ETHOS EM CHARAUDEAU  

 

 O ethos, sob o olhar de Charaudeau, será construído mediante a visão aristotélica, que 

o caracteriza como técnica de influência sobre o outro, objetivando a persuasão.  
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 As imagens de si são construídas sob o domínio de três categorias já mencionadas: 

logos (através da razão é possível convencer), pathos (através da emoção o auditório é 

conquistado) e o ethos (a imagem do orador é essencial à persuasão).  

 Para o autor, todo ato de linguagem emana de um sujeito que gere sua relação com o 

outro (princípio de alteridade) de modo a influenciá-lo, e aquele que influencia tem seus 

métodos para assim o fazer. Desse modo, o ethos é uma ferramenta propícia para esse 

processo. 

 Charaudeau (2011), na obra Discurso Político, assim como Pêcheux (1997a) ao tratar 

de jogos imaginários, afirma ser o ethos, produto constituído na enunciação. Charaudeau dará 

maior importância, no entanto, ao ethos construído a partir do sujeito que fala e nos dados 

preexistentes que cercam o discurso (o que aquele que ouve sabe sobre o sujeito que enuncia). 

São os jogos de imagens, mencionados por Pêcheux, que aqui, por Charaudeau serão tomados 

para serem usados no convencimento daquele que recebe o discurso.  

 Eles estarão baseados na história e ideologias, para que o sujeito que enuncia seja 

“essencial” ao cargo que pretende ocupar. Nesse processo figurativo, vão ser construídas as 

imagens de si, que se farão tanto em situações que envolvam grandes quanto menores 

acontecimentos.  

Essa construção de imagens terá como único objetivo o público, porque por meio dela 

um suporte de identificação será construído para reforçar os valores comuns que todos 

almejam. E quem são estes valores e como são construídos?  

São os bons valores que podem dar ao discurso certo efeito encantador e auxiliam no 

bom funcionamento dos discursos. A eles estarão fixadas as imagens de si.  

Essas imagens darão ao ethos duas categorias: a de ethos de credibilidade e a de 

identificação. A primeira ligada à razão, a segunda, ao afeto. Eles são o que traz sustentação 

aos discursos políticos. 

O ethos de credibilidade consiste, no termo popular, em “viver aquilo que se prega”. É 

o resultado de construções discursivas que fazem o falante digno de crédito do que diz. A 

credibilidade estará vinculada a um “poder fazer” e mostrar-se crível para isso. Se o sujeito 

não apresentar esse ethos, será desacreditado pelo ouvinte. 

No discurso político, a credibilidade é a chave para a persuasão. Desse modo, seus 

agentes farão uso de três categorias que confirmarão se podem ou não ser dignos de confiança 

dos interlocutores: o ethos de seriedade, construído sob índices que envolvem desde atitudes 

comportamentais (morais e éticas) ao modo de se vestir daquele que profere o discurso; o 
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ethos de virtude, que exige sinceridade e fidelidade nos atos públicos e pessoais e o ethos de 

competência, que coloca o saber e habilidade como essenciais ao papel que se pretende 

prestar.  

A segunda categoria utilizada pelo ethos é a da identificação. Ela é construída 

mediante a ideia de que: 

 
Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o outro e 
um terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de referência: o si 
procura endossar essa imagem ideal; o outro se deixa levar por um 
comportamento de adesão à pessoa que a ele se dirige por intermédio dessa 
mesma imagem ideal de referência. (CHARAUDEAU, 2011, p. 137) 
 

 
Como nossa pesquisa trata especificamente do discurso político, essa é uma categoria 

bastante importante, pois nela as figuras do ethos são voltadas para si, para o outro (cidadão) e 

os valores de referência. A união dela ao ethos de credibilidade proporcionará ao interlocutor 

(outro) fundir sua identidade a do político, gerando, desse modo, uma polivalência de 

imagens, de difícil classificação, e elas serão as responsáveis por definir e dar essência aos 

políticos enquanto pessoas. 

Serão as imagens que mais valorizam o “ser” e o “ter”. Elas se mostram para 

evidenciar: o ethos de potência, que pode exprimir virilidade (voltado a proezas físicas, 

entonação de voz, saúde) ou de potência mais branda, que mostra determinação ao agir; o 

ethos de caráter, geralmente demonstrado através de discursos polêmicos, que vence aquele 

que faz uso da verdade e da coragem para debater; o ethos da inteligência, produzido para 

provocar admiração e respeito dos que simpatizam e se identificam com ele; ethos de 

humanidade, aquele que demonstra compaixão, sentimentos pelo próximo e o ethos de chefe, 

que abrange a imagem de um si, idealizado para liderar o outro e vencer.  

Todas essas imagens são geradas através do ethos de identificação e ganham ou 

perdem forças a depender da conjuntura em que são utilizadas. Charaudeau (2011) vê no 

ethos discursivo, a entrada para a persuasão que é a chave para a adesão de seus 

interlocutores. 

São essas estratégias e aquelas vinculadas à credibilidade que pretendemos lançar em 

nossas análises no capítulo a seguir. 
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2.3.4 A NOÇÃO DE ETHOS EM AMOSSY 

 

A noção de ethos em Amossy volta-se à afirmação que “todo ato de tomar a palavra 

implica na construção de uma imagem de si”. Conforme afirma a autora: 

 
Não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe suas qualidades 
nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências 
linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para 
construir uma representação de sua pessoa. (AMOSSY, 2008, p.09) 
 
 

 Assim, mesmo percebendo ou não, o sujeito que profere o discurso quando o faz, cria 

uma apresentação de si. Isso não se limita a uma técnica, mas se efetua na interação, que toca 

as mais diversas formas da comunicação face a face ou, como nessa pesquisa, a comunicação 

digital. 

 Para a autora, esses modos de dizer que remetem aos modos de ser, percorrerão 

diferentes correntes da Análise do Discurso e outros campos, mas reencontrarão, na Retórica, 

explicações que melhor se encaixam e procuram demonstrar a eficácia do discurso por meio 

do ethos. 

 Nas considerações feitas por Amossy, em Imagens de si no discurso, a autora traça um 

percurso em que o ethos receberá contornos multidisciplinares, fazendo, desse modo, 

intersecções com várias disciplinas: Retórica, Pragmática e Sociologia.22 

Ao mencionar a Sociologia, a autora cita Bourdieu, o qual afirma que “o poder das 

palavras deriva da adequação entre a função social do locutor23 e seu discurso”, isto é, o 

discurso só ganha autoridade se for enunciado por pessoa legitimada para isso, em uma 

situação legítima e receptores legítimos. (Bourdieu, 1982, apud Amossy, 2008, p. 120) 

Aqui o ethos centra-se na autoridade exterior de que goza o sujeito para dizer o que 

diz. Este se apresenta como um “porta-voz autorizado” e só pode agir por meio das palavras, 

porque sua fala concentra capital simbólico acumulado pelo grupo ao qual pertence e é 

mandatário. O efeito das palavras só se efetivará quando o receptor reconhece o enunciador 

como capacitado para exercê-la.  

Diferente da Sociologia, a Pragmática se voltará aos rituais sociais. Nela, o ethos é um 

fenômeno discursivo. Constrói-se a partir das trocas verbais, de modo que o sujeito que se 

22 Essas considerações serão aqui mencionadas apenas como exemplos do funcionamento do ethos em cada 
disciplina, no entanto nossa pesquisa ampara-se nas considerações de Pêcheux e Charaudeau. 
23 Aqui a palavra locutor é utilizada conforme a citação, mas esta não faz parte de nosso embasamento teórico. 
Nosso uso refere-se ao sujeito da AD, interpelado pela Ideologia. 
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utiliza do discurso não corresponde ao que aparenta dizer que é, ou seja, sua imagem é 

incompatível ao que enuncia. 

Já na Retórica, a argumentação torna-se a base pela qual o sujeito tenta reforçar ou 

induzir seus receptores a seus discursos. Nela é levada em consideração a confiança que o 

sujeito passa ao proferir seu discurso, a honestidade e a solidariedade em relação àquilo que é 

dito a seus receptores.  

Após essas intersecções, ao considerar as imagens de si, é mencionada também a 

noção de estereótipo que marca o papel do ethos no discurso. Nessa noção, a imagem prévia 

(ethos prévio) que se faz do sujeito enunciador e seu ethos construído discursivamente não 

podem ser totalmente diferentes, pois caso sejam, enfraquecem os argumentos. 

É preciso que as imagens sejam compatíveis às informações partilhadas, reconhecidas 

e legitimadas na conjuntura a que os interlocutores pertencem. Nesse aspecto, volta-se a uma 

representação cultural preexistente, que se encontra cristalizada no interior dos discursos e 

que é reconhecida com facilidade pela comunidade onde as construções de imagens sociais 

são lançadas.  

Ao ser veiculada uma imagem de si espera-se que seus receptores reconheçam os 

esquemas culturais ali cristalizados. Para isso é necessário que o sujeito enunciador se adapte 

às crenças, costumes e demais elementos a que os receptores são suscetíveis. Essa adaptação é 

fundamental para que o sujeito incorpore o que acha ser importante para seu público alvo. 

(Amossy, 2008, p. 126). 

Isso realça a afirmação de que a palavra não pode ser apenas institucional, mas que 

deve manter relação intensa com o discurso.  

Para a autora, a construção do ethos se faz por meio da imagem discursiva e do status 

institucional. Ela afirma que “o ethos não é só uma postura que manifesta o pertencimento a 

um grupo dominante, mas uma imagem de si construída no discurso, que influencia atitudes e 

opiniões”.  (ibidem, p.142) 

Por isso, a noção de ethos é tão próxima das teorias da argumentação e da corrente 

francesa da Análise do Discurso, pois ambas, ora outra, auxiliam sua construção.  
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3 AS ANÁLISES DO CORPUS SOB A PERSPECTIVA DA AD E DO ETHOS 

 

 Este capítulo tratará das análises do corpus coletado na rede social Facebook, tal como 

citamos na introdução dessa dissertação. Os sujeitos são representantes políticos eleitos e 

outros em campanha, nas eleições do ano de 2012, que fizeram e fazem uso da rede social 

para o contato com a comunidade virtual.  

 Auxiliados pelas teorias trabalhadas e por meio do uso das categorias da Análise do 

Discurso e do Ethos, pretendemos responder as indagações que nos levaram à escolha do 

corpus, mantendo, deste modo, uma estreita relação entre teoria e prática. Isto é, tentaremos, a 

partir dos excertos escolhidos, elaborar análises discursivas, tendo o referencial teórico como 

base para nossas considerações. 

 As análises foram divididas em quatro itens, que constituem os objetivos específicos 

dessa pesquisa24. Os sujeitos são situados na conjuntura social e histórica, para que suas 

posições sejam consideradas e as imagens de si sejam, possivelmente, identificadas.  

  

3.1 METODOLOGIA 

 

 O corpus da dissertação, conforme já mencionamos, é composto por trechos retirados 

de discursos veiculados no Facebook, de Setembro de 2012 a Fevereiro de 2014.  

Ele trará em sua estrutura tanto representantes políticos conhecidos, como aqueles que 

se destacam apenas em suas comunidades. Optamos por essa escolha porque nem todas as 

postagens exibidas no Facebook contêm as categorias da AD necessárias para a análise que 

nos propusemos a realizar.  

As imagens de si são constantes, mas apenas em pequenos excertos que não nos 

serviriam como base para abraçar tanto as categorias quanto o ethos discursivo. Foi mais em 

discursos de representantes políticos menos conhecidos que conseguimos unir os dois 

elementos citados, daí a justificativa da seleção feita.  

 Para as análises, faremos primeiramente a exposição dos excertos, dando ênfase à 

interpretação, para em seguida explicitarmos o processo de significação. Isso porque 

consideramos que a posição do sujeito é marcada por diferentes formações discursivas e essas 

também são as responsáveis pela atribuição dos sentidos ali gerados. 

24 Onde estão situados os discursos? Quais representações os locutores fazem de si e dos lugares 
ocupados por eles? Como seus discursos contribuem para o imaginário de seus interlocutores? Quais estratégias 
utilizaram para o cumprimento desse propósito? 
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 Há ainda de se considerar que os discursos submetidos às análises são constituídos 

através de uma interpelação ideológica, portanto, o segundo passo consiste em “ouvir” 

naquilo que o sujeito diz o que não diz, mas que oferece sentido às palavras mencionadas. 

 Nosso terceiro passo pretende distribuir entre o corpus as categorias do ethos de 

credibilidade e identificação, trazidas por Charaudeau, aplicando-as aos excertos escolhidos. 

Não traremos análises de todos os tipos de ethos mencionados, pois optamos pelos mais 

explorados na política atual.  

 

3.2 A CONJUNTURA SÓCIO-HISTÓRICA DOS SUJEITOS DO DISCURSO  

 

Antes do início das análises, pretendemos esclarecer a posição sócio-histórica que os 

sujeitos ocupam nos discursos para facilitar a compreensão dos sentidos ali marcados. 

Iniciamos as análises, utilizando o discurso do Secretário de Estado do governo de 

Curitiba, capital paranaense, com aproximadamente um milhão oitocentos e quarenta e oito 

mil habitantes, município que se desenvolve através da agricultura, indústria e extrativismo 

vegetal. 

 Seu representante é bacharel em Direito e, para informações secundárias, é filho de um 

famoso apresentador de televisão, Carlos Massa (O Ratinho). 

Em sequência, utilizamos excertos de José Serra, que na época era candidato à 

prefeitura do município de São Paulo, capital paulista, com aproximadamente onze milhões 

de habitantes, destacando-se como a cidade mais populosa do país. Ela é o principal centro 

financeiro e mercantil da América do Sul. 

 Os próximos três, dos sujeitos responsáveis pelos discursos posteriores, ocupam 

metade da bancada de vereadores do município de Iacanga, localizado no centro-oeste 

paulista, com aproximadamente treze mil habitantes. O desenvolvimento econômico da 

cidade se dá através do plantio da cana de açúcar e da agropecuária, e esse município destaca-

se no contexto político da região, por apresentar constantes disputas entre os sujeitos que se 

dispõem aos cargos públicos lá oferecidos.  

Além da função de vereador, os sujeitos que representam tal cargo possuem ainda 

outras atividades que estão assim determinadas: duas professoras (uma já em seu segundo 

mandato) e um bacharel em Direito e empresário. 
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3.3 AS ANÁLISES 

 

Excerto 01:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: O discurso de virtudes. Fonte: www.facebook.com/ratinho.juniorii?fref=ts  

 

 O primeiro segmento discursivo analisado foi postado pelo sujeito enunciador em 12 

de Agosto de 2012, que se encontrava na data, em disputa pela prefeitura municipal de 

Curitiba, no Paraná. O post em questão tematiza a comemoração ao dia dos pais.  

Nesse excerto, o sujeito fundamenta-se no discurso de virtude e busca no interdiscurso 

os padrões tradicionais em que foi formado para apresentar-se como o sujeito cumpridor 

desses padrões. Estes, baseados na solidariedade, disposição para o trabalho e humildade. 

A virtude é em nossa sociedade representada pelo sujeito que dá exemplos. O ethos 

que aqui se constrói consiste nela e exige que o político deixe transparecer uma imagem de 

honestidade pessoal e de compromisso com padrões socialmente estabelecidos. 

Os elementos que compõem o enunciado estão alicerçados na formação discursiva 

patriarcal e também religiosa.  

A valorização do dia dos pais faz do sujeito alguém pronto a cumprir as regras de 

submissão à família,  que é vista como social e sagrada. Deste modo, pertencer a uma família 
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significa satisfazer necessidades impostas pelo meio onde se vive e também ser controlado, de 

diversos modos, por essa instituição. 

 Não se trata de um sujeito que não conhece regras, mas de alguém que foi formado 

para amar a família e respeitá-la. 

Ao enunciar “Eu tenho a felicidade de ter o meu pai nessa caminhada” o sujeito 

expressa o valor de se ter um pai para ajudá-lo, no entanto, os sentidos nessa expressão vão 

além do que é dito. Ratinho Júnior não é filho de um pai comum, mas de um apresentador de 

televisão famoso, que, na maioria de seus discursos mostra-se indignado e insatisfeito com 

padrões de conduta deturpados em sociedade.  

Diante disso, ao proferir “Sigo os exemplos dele” o sujeito aciona interlocutores para 

acreditarem em seu dizer, ao afirmar que sua conduta será semelhante a do pai. 

Seguir os exemplos paternos significa tentar adquirir a mesma posição em sociedade. 

Ainda que o sujeito não tenha dito, conforme afirma Amossy (2011, p.133) isso não 

significa que seu discurso não se alimentará do que foi dito anteriormente (por outro), seu 

ponto de vista situa-se sempre em uma constelação preexistente, que neste caso, incide-se 

sobre o discurso do pai. 

Dentro dos exemplos que o sujeito diz seguir, ele destaca: “a vontade de ajudar os 

outros, a disposição para o trabalho e principalmente a simplicidade para encarar a vida”. 

Todas essas expressões refletem as ideias concebidas por meio de atitudes do pai e 

materializadas nos atos virtuosos deste, que vêm definidos pelo aparelho ideológico familiar.   

Segundo Althusser (1985, p.68) esse aparelho desempenha essas e demais funções, 

para intervir na reprodução da força do trabalho, dos valores e funcionar via ideologias, 

utilizadas para moldar com métodos próprios os sujeitos que fazem parte dele. 

No que diz respeito ao ethos de virtude, o sujeito desse discurso constrói sua imagem 

por meio do espelho. O pai é o exemplo e o sujeito deseja segui-lo. Isso é reforçado quando o 

sujeito enuncia: “E é com ele que me inspiro para ser o pai de minhas duas filhas que só me 

trazem alegria”. 

Aqui a fidelidade à família é marcada. Isso confere ao sujeito enunciador credibilidade 

e, ao mesmo tempo, desconstrói outros políticos que não honram essa instituição (ainda que 

seja raro, pois a maioria deles, em tempos eleitorais, faz questão de mostrar que são exemplos 

de virtude e a família aparece em primeiro plano), porque aquele que honra sua família, na 

maioria dos imaginários sociais, transmitirá também honestidade e virtude no cargo que 

pretende exercer.  
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Segundo Charaudeau (2011): 

 
O ethos de virtude é uma resposta a expectativas fantasiosas da instância 
cidadã, na medida em que esta, ao delegar um poder, procura fazer-se 
representar por um homem ou uma mulher que seja modelo de retidão e de 
honradez, ao menos em uma visão nobre da política. (CHARAUDEAU, 
2011, p. 124) 
 

Outros exemplos que confirmam nossa afirmação podem ser vistos também em 

publicações de José Serra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 18: O ethos de virtude. Fonte: www.facebook.com/timeserra45?fref=ts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: As imagens de virtude. Fonte: www.facebook.com/timeserra45?fref=ts   
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 Em síntese, o ethos de virtude já foi assimilado pelos representantes políticos e 

estes sabem que dizer não é suficiente para ser ou parecer. As atitudes são a comprovação 

disso e não podem deixar de serem expostas. Então, os representantes políticos vão buscar, na 

força histórica da família, subsídios que lhes garantam autoridade ao proferirem seus 

discursos e que lhes forneçam a imagem de homens bons, dignos dos cargos que disputam em 

sociedade.  

  

62 
 



Excerto 02:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 20: O discurso de caráter e outras imagens de si.  
Fonte: www.facebook.com/timeserra45?fref=ts   

 

Esta análise recorta o discurso feito por José Serra na abertura de sua campanha em 

2012, pela disputa da Prefeitura de São Paulo. O conteúdo do discurso foi fragmentado para 

demonstrar quatros tipos de ethos expostos em sua estrutura (ethos de chefe, de caráter, de 

seriedade e de humanidade) e as demais categorias da AD ali inseridas. O discurso na íntegra 

encontra-se nos anexos dessa pesquisa. 

O primeiro segmento discursivo retirado da postagem feita pelo candidato menciona:  
 
SD01- 
 
 
 
 
 
 

Nessa conjuntura, ao dizer:  “O político deve servir à sociedade e não dela se servir”o 

jogo de palavras produz dois sentidos, em que “servir à sociedade” significa representá-la e 
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por ela lutar e “dela se servir” significa tirar proveito dos benefícios que podem ser retirados 

dessa mesma sociedade.  

Além desse efeito, a imagem de si é utilizada e o ethos de chefe serve para marcar o 

sujeito como o representante idealizado pelo imaginário popular. Nesse tipo de imagem de si, 

o enunciador, consciente de que encontra-se em um regime democrático, procura ativar em 

seus receptores a importância da reciprocidade entre o governo e seus cidadãos, ou seja, o 

político deve sua posição ao povo e a ele deve prestar contas. Deve governar com honestidade 

e não tirar proveito de sua posição.  

Além disso, o sujeito fala de um lugar que lhe garante força. Ele conhece a conjuntura 

política, pois já ocupou cargos de alto nível e sabe da importância da honestidade, que faz 

dele um representante moral, correto e sincero, capaz de agir em benefício de seus eleitores. 

Isso funciona, de certo modo, como uma advertência aos adversários, ou seja, mostra qual a 

posição do sujeito enunciador e deixa tranparecer a posição dos outros, que agem de má fé. 

Deste modo, esse enunciado ativa outro tipo de ethos político: o de caráter, que mostra 

a diferença entre o bom e o mau candidato, as condutas e modos de ser e agir de ambos.  

Em seu segundo enunciado, o sujeito relata: “Trago uma crença que se faz viva a cada 

dia: a única razão de ser de um governo, em qualquer esfera, é cuidar das pessoas para que 

elas possam cuidar de si mesmas”. Nessa expressão volta-se ele a uma FD religiosa, em que 

“cuidar das pessoas” é sinônimo de fazer-lhes o bem, dedicar-lhes amor, frutos da crença 

(tradição), do pré construído, que fazem parte dos valores religiosos que lhe foram passados. 

Desvela-se, por conseguinte, na união dos dois fragmentos, uma FD heterogênea, 

atravessada por outras FDs (a política e a religiosa) em benefício da criação da imagem 

essencial do sujeito do discurso. 

Segundo Courtine e Marandin (1981, apud Carvalho, 2012, p. 175) as diferentes FDs 

que se cruzam nos discursos são fronteiras que se deslocam em função das lutas ideológicas e 

os elementos do interdiscurso (pré-construído e atravessamentos) presentes nos discursos 

contribuem para a interpelação dos sujeitos, neste caso, o público eleitor de José Serra.  

Em um segundo fragmento, o representante tucano diz: 

 
SD02 - 
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Em toda a estrutura desse excerto, é notado o ethos de humanidade. Aqui Serra 

demonstra a capacidade de exibir suas fraquezas, seus acertos, de explicitar sentimentos,. 

característica esta última que constitui importância para o imaginário político, pois, por meio 

disso, o sujeito se coloca em uma posição de igualdade com seus receptores. É tão humano 

quanto os outros e está propenso a erros e acertos. 

 No próximo excerto: “Tudo que fui e fiz” estão presentes em minha personalidade, 

nas minhas ações e na minha conduta”. Essa expressão confirma a historicidade a que o 

discurso recorre para torná-lo mais crível. Ativa, no imaginário dos receptores, traços 

deixados no passado pelo político e suscita a lembrança de suas ações e a compatibilidade 

com seu dizer. 

 O discurso emite aqui seu fio ideológico, tecendo duplicidade e, ao mesmo tempo, 

unicidade, que são construídas sob a retomada de valores e ações interpeladas pela ideologia.  

 Além disso, deixa transparecer outra imagem de si: a de seriedade, edificada, segundo 

Charaudeau (2012, p. 121), com a ajuda de declarações a respeito de si mesmo e sobre as 

ideias que guiam o representante político. O que é enunciado acaba por refletir o 

compromisso do sujeito em todas as linhas de frente de sua vida política e social e o contorna 

como o homem certo para o cargo certo.  

 Nas duas últimas sequências discursivas, o sujeito enuncia: 

 
 SD03 

 

  

  

 

 

Aqui é aplicado aquilo que mencionamos no tópico referente ao discurso político e 

suas características: a desqualificação dos adversários. Em a “gente que sequer a conhece 

bem” ou “que fez pouco ou nada por ela”, o sujeito expõe tais argumentos para que as ideias 

contrárias às suas sejam rejeitadas e demonstrem, de certo modo, o perigo que pessoas 

despreparadas representam para o progresso da cidade de São Paulo. 

Para Amossy (2011, p. 131) intencionalmente há a escolha de uma modalidade 

polêmica para tentar superar as convicções alheias.  
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Quando o sujeito tenta combater seu adversário, sempre rejeitará seu discurso e 

procurará exibir a fraqueza do outro. O discurso político é constituído de ataques e 

desconstruções porque, desse modo, a massa consegue compreender a argumentação. 

Na visão de José Serra, é inconcebível, ao que parece, o desconhecimento de seus 

adversários a respeito da cidade e do funcionamento que a faz progredir. É inaceitável que 

seus opositores falem de uma realidade que desconhecem.  

Baseado nisso, o sujeito também dramatiza seu discurso e ao finalizar o fragmento 

afirma: “Mas não passarão”. Esta afirmação insinua e cria no receptor, segundo Charaudeau, 

(2012, p. 91) “um estado de expectativa que o obriga a vislumbrar a possibilidade de 

existência de um mal” que pode alcançá-lo, se este optar pelo adversário. Essa frase faz de 

Serra o herói capaz de impedir que isso aconteça e o reflete como o libertador desses males 

que rondam a classe eleitora.  

No último excerto em análise observamos: 

 

SD04 - 

 

 

 

 

 

Nesse trecho, o sujeito faz uso dos adjetivos: batalhador, generoso, inquieto e ousado 

para caracterizar o povo paulistano para alcançar o maior número de imaginários sociais 

possíveis e fará isso por meio do mecanismo de antecipação elucidado por Pêcheux (1997a).  

Serra se coloca na posição do outro (o cristão, o judeu, o estrangeiro, o torcedor) e 

antecipa-se para dizer o que acredita que cada um deles queira ouvir no intuito de persuadi-lo. 

É uma tentativa de dizer aquilo que o outro espera e também colocar o sujeito enunciador em 

igualdade com todos que vivem e amam São Paulo. 

Nesse fragmento, o sujeito ilude-se em toda sequência discursiva, pois o que ele diz, 

muitos outros já disseram a respeito de São Paulo. O enunciado do representante tucano não é 

a origem de sua própria produção, mas apenas uma retomada do que foi dito por outros e 

esquecido pelos receptores. Esse fato acontece porque, segundo Courtine (2006, p. 81), “essas 

formas de repetição que têm sido descritas referem-se ao funcionamento do discurso político 

como um todo de memória saturada, que organiza a recorrência dos enunciados”. Contudo, 
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mesmo assim, elas se constroem e se reconstroem diversas vezes, pois memória e 

esquecimentos não se separam no modo de enunciação do discurso político. 

 Assim, José Serra edifica seu discurso, mediante imagens que o valorizem e lhe  

garantam domínio sobre aquilo que enuncia. Para isso, escolhe universos de crenças 

específicos que são tematizados e moldados sobre a imagem que imagina que seus 

interlocutores fazem dele.  
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Excerto 03: 

 

Essa análise vai caracterizar outras categorias do ethos discursivo: ethos: de chefe, de 

inteligência e o de solidariedade, que no percurso dos segmentos discursivos, serão definidos. 

 Os fragmentos são retirados de um arquivo postado em uma página da rede social, 

denominada Folha Imprensa25, que disponibilizou discursos de apresentação de quatro 

vereadores eleitos nas eleições de 2012. Por se tratar de arquivo anexado na rede, o formato 

aqui apresentado não possui a mesma configuração visual anteriormente demonstrada, mas 

está exposto conforme comprovado nos anexos dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 

Figura 21: O ethos de inteligência e outras imagens de si. Fonte: www.facebook.com/jornalfolhaimprensa 
 
 

O discurso apresentado parte de uma vereadora já em seu segundo mandato e 

inscreve-se em duas formações discursivas dominantes: a religiosa e a pedagógica. Esta, 

marcada pela posição de professora, e que dá margem a alguns trechos de seu discurso de 

25 Folha Imprensa é um jornal comunitário do mesmo município utilizado na análise posterior. Essa mídia é 
disponibilizada na rede social Facebook e também como mídia impressa.  
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apresentação e aquela, que a insere na posição de serva temente a Deus, centrada na religião 

para cumprir sua missão como representante política do município.  

No fragmento abaixo é possível essa percepção: 

 

SD01 

 

 

 

 

 

 

Neste primeiro excerto, a escolha do sujeito por esse enunciado é proveniente da 

primeira formação discursiva dominante: a religiosa. Através dela, a ideologia é identificada e 

o dizer é movimentado por meio de sua interpelação.  

Ao mencionar: “Eis-me aqui! Envia-me Senhor”, a posição de submissão a Deus, na 

fala da vereadora, é compartilhada por meio de um aparelho ideológico (igreja) do qual faz 

parte e confirma isso quando profere: “Muito a ver conosco, vereadores eleitos pelo povo em 

2012”. O objetivo aí manifestado, segundo Althusser (1985, p. 101) consiste em convencer o 

outro (interlocutor) de um poder superior.  

Isso se dá porque, consoante Orlandi (1987), as palavras, quando utilizadas no 

contexto religioso, a depender de quem as profere, tornam-se poderosas e repletas de uma 

verdade única e absoluta, porque estão conectadas a uma verdade central proveniente do 

Sagrado. Portanto, as práticas existentes nesse lugar produzirão efeito positivo aos que com 

elas compactuam.  

O uso dessa introdução pelo sujeito é feito de modo espontâneo, e isso colabora 

também para que o estabelecimento das regras do aparelho ideológico ali representado seja 

naturalmente exposto no discurso. Movido pelo esquecimento, o sujeito que fala é livre e ao 

mesmo tempo submisso ao aparelho escolhido, como afirma Althusser (1985, p.90) 

O sujeito enunciador acredita que ao se submeter ao chamado do povo para 

representá-lo, lhe obedece, assim como obedece também a Deus, quando afirma: “Fomos os 

escolhidos, os enviados! Estejamos portanto presentes a quem nos buscar”. 
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Assim surge a primeira imagem de si no enunciado: o ethos de chefe, instaurando o 

sujeito como o guia-profeta, que segundo Charaudeau (2012, p. 155), ao mesmo tempo 

remete-se ao passado e volta-se para o futuro, para dar destino aos homens. 

Nesta conjuntura, o sujeito mostra-se como um ser inspirado pelo Sagrado, o porta-voz 

de um Terceiro que se encontra na onipotência do além. Ele mostra-se como um pai, inspirado 

pelo Espírito, para que o povo o siga. (ibidem, idem) 

Ao término de seu discurso, o sujeito confirma sua posição como enviada e pronta a 

cumprir com seu dever. Conforme notamos na sequência discursiva abaixo: 

 
SD02 

 

 

 

 

 

Em um segundo recorte do mesmo discurso, surge a segunda formação discursiva 

dominante: a pedagógica. Esta também faz parte da constituição do sujeito, que ao se 

posicionar como professora exibe as filiações históricas e ideológicas a que seu dizer pertence 

e também a força que tais posições emitem. Vejamos: 

 
SD03 
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Nesse fragmento, a posição em relação ao saber se revela. O fato de o sujeito enfatizar 

a importância de ensinar aos alunos deveres e afirmar que este e os demais valores devem 

permear a vida de um cidadão explicita sua submissão a uma sociedade patriarcal que 

constituiu sua formação. 

Os substantivos “lealdade”, “responsabilidade” e “dignidade”, proferidos pelo 

sujeito, deixam vestígios dessa educação e também o uso do discurso religioso e pedagógico 

dão margens para tal constatação.  

Para o sujeito enunciador, enquanto professora, esta dispõe de um poder especial de 

transmitir valores devido à sua posição e acesso privilegiado que o saber lhe confere. Ela 

detém o poder de ensinar o que julga ser certo ou errado a seus alunos.  

 Sua posição como cristã e detentora do saber de professora a tomam como a ideal. Isso 

só é possível porque existem Instituições que aprovam essas posições, delegando assim a seus 

usuários a autoridade necessária para a exposição de seu dizer.  

 Ainda nesse excerto, outro ethos é detectado: o ethos de inteligência. No imaginário 

coletivo, ele faz surgir a ideia de que “ um homem culto pode ser também um homem de 

bem”, por isso é bastante utilizado. Essa imagem de si se constrói pelo fato do sujeito possuir 

capital cultural adquirido por meio de sua formação e estimula a admiração e o respeito, 

necessários para os que com ele se identificam. (Charaudeau, 2011, p. 145) 

 Os elementos pertencentes à sociedade (deveres, lealdade, responsabilidade), suas 

Instituições (a escola, a igreja) e a história, que retoma lembranças expressas nos fragmentos 

também são apontados, quando o sujeito afirma: “Aprendi a amar estas disciplinas, a partir 

do momento em que folheei os primeiros livros, cujas folhas tinham para mim um cheiro 

especial de flores”,“Desta mesma forma, procurei fazer meu trabalho durante 25 

anos...”,“Ouvia também seus dissabores e procurava ajudá-los..” (os alunos) e demais 

formulações. 

 No andamento do discurso, outro enunciado é acionado: 
 SD04 
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Aqui o ethos de solidariedade é lançado e faz do sujeito enunciador alguém atento às 

necessidades alheias e pronto para delas compartilhar e ajudar.  

 “Trabalhar com amor sem olhar a quem” e “procurar amenizar as dificuldades das 

pessoas” faz do sujeito um ser consciente de suas responsabilidades e que se põe a ouvir seus 

eleitores e também aqueles que não o elegeram. Essa atitude, para Charaudeau (2012, p. 165) 

significa que “o sujeito respeita o outro pelo que ele é, sem ter a pretensão de julgá-lo, mas 

conferindo-lhe sua legitimidade de ser”. O sujeito afirma que ouve o povo e o compreende. 

 Percebe-se também a presença de formações discursivas religiosas que pregam o amor 

ao próximo, o respeito e a solidariedade, que segundo Courtine (2009, p. 73) acabam por 

realizar o assujeitamento do sujeito (ideológico) através de paráfrases, que auxiliam na 

constituição dos sentidos (para o sujeito falante) no interior dessas formações, bem como a 

ativação do interdiscurso, que fala sempre antes, em outro lugar ou independentemente.  

 Assim, entre todos esses fragmentos, as “pontes” de sentidos mencionadas pela 

vereadora delineiam ainda imagens de si que lhe conferirão uma identidade social culta, de 

um sujeito com apreço pela educação, religioso e piedoso para com a população, que poderão 

dar-lhe credibilidade diante de todos. 
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Excerto 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 22: O ethos de competência e outras imagens de si. Fonte: www.facebook.com/jornalfolhaimprensa   
 

 Esse discurso foi compartilhado na rede social em 27 de janeiro de 2013, três meses 

após as eleições, que concederam ao sujeito enunciador o cargo de vereador em um pequeno 

município do centro oeste paulista.  

Esta análise destacará o ethos de competência e outras imagens que constroem o 

discurso. Esse tipo de imagem de si exige do sujeito “saber e habilidade”, representados pelo 

conhecimento e o domínio da atividade política, que, unidos, transmitirão credibilidade ao 

público receptor. 

 O discurso analisado, assim como os demais, será fragmentado para que tanto as 

imagens de si quanto as categorias da AD sejam enfatizadas. Trata-se de um discurso de 

apresentação à comunidade. 

 No primeiro excerto o sujeito se manifesta: 

  
SD01 
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 Nessa introdução, o sujeito marca seu lugar através de várias posições: pai, esposo, 

filho, empresário e vereador. Todos esses lugares lhe garantem credibilidade diante do 

público, porque não é o sujeito físico (Brunão) que no discurso se registra, mas suas imagens, 

resultantes das projeções construídas no imaginário social do público eleitor. (Orlandi, 2002, 

p. 40) 

 Essas projeções fazem o sujeito passar de situações empíricas para a posição de sujeito 

do discurso. Essas posições significarão na conjuntura sócia histórica e na memória dos 

interlocutores, formando a imagem do sujeito enunciador. 

 No segundo fragmento do discurso, o sujeito enuncia: 
  

SD02 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Em todo o excerto, o sujeito narra sua trajetória até a conquista de seu mandato. Ele 

enuncia a frase: “Muitas foram as lutas e longa foi a trajetória até hoje...” dando destaque às 

dificuldades pelas quais passou até ser eleito, ou seja, até alcançar uma posição de maior 

prestígio frente à sociedade. 

 

 

74 
 



 Em seguida cita a trajetória e delineia a construção do ethos de competência, que se 

caracteriza como a imagem de si que é utilizada para provar que o sujeito tem os meios 

necessários para realizar seus objetivos, obtendo um resultado positivo. (Charaudeau, 2012, p. 

125) 

 Para desenvolver melhor esse conceito, exemplificaremos o percurso, marcando as 

competências existentes no excerto: “... já trabalhei de servente de pedreiro, de serviços 

gerais em salão de bordado” (habilidade em serviços braçais); “e de Promouter para  

aumentar a renda de forma que pudesse pagar meus estudos. (estudos e herança de um saber 

maior); “Já fui funcionário público municipal (Fiscal de Tributos)...” (experiência em matéria 

de política econômica); “Hoje sou Bacharel em Direito, Pós-Graduado em Gestão de pessoas 

e atualmente empresário nos segmentos de Serviços de Recuperação de Crédito há dois anos 

em nossa cidade”(estudos e aquisição de saber, experiência de chefe)  

 Nota-se que, no trecho marcado, o sujeito não se vale apenas de sua experiência 

política, mas de sua vida profissional e pessoal para demonstrar conhecimentos e habilidades 

que vão desde o trabalho árduo até o cargo atualmente ocupado. Ele demonstra que se trata de 

uma pessoa de virtudes, com um percurso crível. 

 Dentro dessa visão, seu trajeto pode ser julgado por esse grau de competência. O 

sujeito ainda não se pode valer de uma carreira política repleta de grandes feitos, mas já se 

mostra preparado para enfrentá-la. O que confirmamos no próximo fragmento, quando ele 

diz: 
 SD03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Em seguimento, a próxima sequência discursiva vai refletir o encadeamento do discurso 

com as formações ideológicas e discursivas presentes no discurso. 
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    SD04  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Nesse excerto surge a evidência da formação ideológica que constitui a formação 

discursiva dominante no discurso: a religiosa.  

 A vontade de Deus supera qualquer outro esforço feito pelo sujeito. Ele atribui sua 

conquista a Deus e afirma que sua competência em legislar e fiscalizar, através do Parlamento 

Municipal, só pode ser efetuada mediante a permissão divina. Nesse instante, a forma-sujeito 

é reconhecida, pois o sujeito faz da FD religiosa sua identidade maior através dos traços 

deixados no discurso, e a confirma a partir de suas ações narradas no decorrer do próximo 

enunciado: 

  
 SD05 
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 As ações do sujeito são frutos do assujeitamento ideológico que o domina. Ele não se 

dá conta disso, mas o discurso do Outro, designa em seu discurso a presença eficaz do 

“Sujeito” que faz, segundo Pêcheux (1997b, p. 171) com que “todo sujeito funcione”, isto é, 

tome posição “em total consciência e em total liberdade”, tome iniciativas pelas quais se torna 

“responsável” como autor de seus atos.  

 Em continuidade ao discurso, em um determinado trecho, ainda narrando seus feitos, o 

sujeito conta sua luta para conseguir diante do prefeito a gratuidade do passe escolar para 

alunos que estudam fora da cidade e assim diz: 

 
 SDO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na frase; “Porém o Sr.Prefeito entende que não se faz necessário, por estar 

cumprindo a Lei Orgânica de nosso município” ocorre a desconstrução do adversário, que 

aqui demonstra as ideias do opositor (prefeito) que prejudicam os estudantes e as 

consequências negativas para o povo em “ ...poi se hoje a Lei Orgânica não prevê a 

gratuidade dos passes para Bauru, é porque no mandato passado a mesma foi “cruelmente 

alterada...”. O uso do advérbio “cruelmente” dá força a esse sutil ataque, pois o vocábulo traz 

em si a ideia de má intenção, forjada para prejudicar propositalmente os alunos que estudam 

no município vizinho. 
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Além dessa força, é válido ressaltar que por essa manifestação ocorrer publicamente 

em uma rede social, pode também acarretar efeitos tanto positivos quanto negativos à imagem 

do sujeito enunciador.  

Dentro do mesmo fragmento, o sujeito enunciador conclui: “...tenho certeza que com 

muito bom senso e sensibilização dos demais parlamentares que hoje ocupam a Câmara 

Municipal, irei conseguir reverter algo que jamais deveria ser alterado contra o benefício 

dos estudantes”. Neste enunciado surge o ethos de potência branda, que demonstra que o 

sujeito não permanecerá apenas no discurso, mas agirá. 

No último fragmento analisado o sujeito conclui: 

 

SD07 

 

   

 

 

 

 Na expressão “... esse é o meu jeito de atuar, sempre ao lado do menos favorecido, 

respeitando a ética e a legislação vigente”, o sujeito afirma que seu trabalho é lutar pelos 

pobres, ou seja, retoma o que no ethos de competência, no início do discurso, moldou por 

meio da imagem de “servente de pedreiro”, “serviços gerais em salão de bordado” e demais 

cargos. O efeito de sentido que encontramos é o de que para o sujeito  só pode representar o 

povo aquele que faz parte do povo e que conhece na prática as suas dificuldades. 

 A expressão “...sempre ao lado do menos favorecido” aciona mais uma vez a 

formação discursiva religiosa, dominante no discurso e que faz dessa sequência mais um 

objeto utilizado por seu enunciador. Esse objeto é quem fornecerá, segundo Courtine (2009, p. 

74), coerência para estruturar a declaração proferida. É na relação entre o interdiscurso, a 

manifestação dessa FD e o intradiscurso (aquilo que está sendo dito nesta sequência, sob as 

condições já conhecidas) que o sujeito falante é interpelado-assujeitado como sujeito de seu 

discurso. 

 Essa formulação (“...sempre ao lado do menos favorecido”) evidencia o saber 

discursivo sobre o amor ao próximo, a compaixão. Esse saber está atrelado à historicidade 

desenvolvida nas formulações experimentadas pelo sujeito, no decorrer de sua constituição. 
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 Assim, além de demonstrar credibilidade, o sujeito desencadeia competência e 

também humanidade (outro ethos), criando imagens compatíveis às idealizadas pelo 

imaginário popular e ao cargo conquistado. O sujeito enunciador que ocupa a vaga de 

vereador é digno dela porque veio do povo, é trabalhador e conhecedor das dificuldades 

alheias. 
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Excerto 05: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                               Figura 23: O discurso conservador. Fonte: www.facebook.com/sergia.albano  

 

Essa análise visa observar o ethos de identificação, que por meio da potência branda é 

desenvolvido e que posteriormente será definido nas observações aqui expostas. 

O segmento discursivo foi postado também na rede social Facebook em 27 de janeiro 

de 2013, três meses após as eleições, que elegeram o sujeito enunciador à função de vereadora 

no mesmo município das duas análises anteriores. O segundo segmento é datado no mês 

anterior e se assemelha ao primeiro no que diz respeito à produção de sentidos.  

A política para o sujeito que o profere fundamenta-se no discurso conservador e 

patriarcal, dando ênfase ao papel exercido pela “mulher do lar”. Para ele, fazer política 

significa defender essas mulheres.  

Em suas palavras, ainda que não se dê conta, transparece o discurso ideológico em que 

a mulher mencionada é desprovida de poder e saber, tornando-se o alvo preferido do discurso 

em questão (o conservador). 

O sujeito não se dá conta, mas o que enuncia não diz respeito à mulher que cumpre 

funções semelhantes a dos homens, ou seja, a mulher da virada do século, mas de uma mulher 

que apenas exerce seu trabalho em benefício da família e do lar.  

Em:  “Como costumo dizer: Os problemas, só mudam os personagens e a proporção é 

tudo igual. Sei o que cada mulher passa como esposa, mãe, filha, amiga e sei o malabarismo 

que é ser mulher e ter que manter o equilíbrio de tudo”. 

Nas palavras do sujeito oculta-se também o sentido de que ele reconhece que essa 

mulher, no imaginário popular, é vista como aquela que “não trabalha e é ignorante” e que 

precisa de alguém que lute pelo reconhecimento de seu trabalho “invisível”.  
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Um segundo diagnóstico na constituição desse discurso se dá ainda na manifestação da 

expressão “sei da luta de cada uma”. Essa expressão consiste em um argumento generalizado 

que garante força ao sujeito enunciador para dizer o que diz. Segundo Amossy (2011, p. 134) 

“são esses argumentos que situam o que é dito em uma situação de enunciação precisa, da 

qual importa conhecer todos os elementos (participantes, lugar, momento, circunstâncias 

etc.)” e isso o sujeito desse discurso possui. Ela é esposa, mãe, filha, amiga, portanto, o lugar 

de onde fala lhe confere autoridade para o dizer e causa muito mais efeito do que se um 

homem o dissesse.  

A identificação das mulheres com o sujeito enunciador é gerada nessa expressão. Esta 

opera mediante sentidos que confirmam a identidade de uma mulher polivalente, que age em 

benefício de si mesma e dos outros e em consequência disso é digna de valor e admiração.  

Conforme afirma Charaudeau (2011), por meio desse discurso é gerado o ethos de 

identificação26, que permite especialmente ao público feminino, julgar o sujeito como 

representante ideal da comunidade feminina, estabelecida não somente na rede virtual, mas 

também fora dela. 

Ao proferir “ Sei da luta de cada uma” 

A vereadora, através de seu discurso, constrói uma imagem de referência triangular27 

que a revela como conhecedora dos diversos papéis exercidos pela mulher, ao mesmo instante 

em que envolve a outra (aqui a mulher eleitora que possivelmente a reelegerá) e a uma 

terceira mulher, ausente, mas que cumpre o papel da mulher idealizada para representar a 

todas as outras.  

Observamos, no entanto, que a mulher independente, que já assume posições antes 

tomadas apenas por homens não é citada no texto. Isso pode ser observado no último período 

do discurso, em que o sujeito diz: “Meus parabéns, você é uma vencedora, que Deus te 

abençoe grandemente, pois você merece, só pelo fato de ser mulher”. 

 Esse discurso não agride, mas deixa subentendido o preconceito em relação à “senhora 

do lar”, que é vista como incapaz de compreender e se posicionar mediante questões públicas. 

Desse modo, o sujeito se mantém fixado a esse discurso conservador, que constituído pela 

história e baseado na democracia e em direitos de seus cidadãos, fixa-se muito mais rápido 

que aqueles que se diferenciam desse padrão.  

26 A descrição e classificação das imagens geradas pelo ethos de identificação são complexas, porque visam 
atingir o maior número de indivíduos possível, o que desencadeia diversos imaginários, difíceis de serem 
classificados, conforme registra Charaudeau (2011, p. 137) 
27 Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o outro e um terceiro ausente, portador da 
imagem ideal (idem) 
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 Essa posição tomada pelo sujeito, além de acionar em suas interlocutoras a memória 

sobre as dificuldades das mulheres no exercício de suas funções, garante-lhe ainda, estratégias 

para a exibição de uma imagem de si que se ajusta ao cargo público por ela ocupado.  

Essas suposições feitas até aqui, parecem se confirmar em um segundo discurso 

exibido na rede social, no mês anterior à postagem em análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  Figura 18: O discurso conservador . Fonte:  www.facebook.com/sergia.albano  

 

Ao dizer: “Quero fazer o melhor por meu município, este seminário esta sendo ótimo 

pois estou conhecendo varias mulheres batalhadoras como eu e vendo que apesar da luta ser 

grande existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa por nossa cidade sim e no que 

depender de mim vou fazer muito.”, o sujeito invoca, no imaginário do público feminino, uma 

terceira mulher (a ideal, batalhadora, espelho para todas) que pode representar as demais 

frente ao município. Em sua concepção, só compete a esse imaginário feminino o poder para 

modificar o que ainda não foi feito e o sujeito pode alcançá-lo.  

Ele (o sujeito), através da imagem de si idealizada ao público feminino, constitui sua 

identidade social pautada em um ethos de potência mais brando28, que demonstra a 

determinação no agir e que o caracteriza como mulher que fala e também cumpre o seu dizer. 

Destaca uma mulher compromissada com as outras mulheres e capaz de agir em benefício de 

todas.  

Através da preocupação com mulheres “batalhadoras”, o discurso deixa traços 

subjetivos de identificação, que vinculados à força histórica do discurso conservador e a uma 

diversidade de imaginários, marca diferentes posições do sujeito, e estas lhe fornecerão 

confiança, frente ao público feminino. 

28 A expressão “mais brando” foi utilizada porque existe uma segunda imagem de si denominada apenas como 
ethos de potência, que se refere à virilidade sexual, em que imagens de sedução são produzidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na conclusão deste trabalho, é essencial a retomada dos objetivos propostos, 

enfatizando-se os principais pontos da trajetória percorrida. Tendo como alvo o delineamento 

do ethos discursivo político, explicitado na rede social Facebook, por meio das análises dos 

discursos ali publicados, tencionamos descobrir inicialmente o que continham, ou seja, como 

se formavam e o que pretendiam esses discursos, quando expostos no ambiente virtual. 

 Atendendo-se a esse objetivo maior, procurou-se constatar como se projetou a 

construção da discursividade política no aplicativo Facebook, em um momento de grande 

auge dessa rede social e de sua tomada como ferramenta para a construção de imaginários 

sociais que favorecessem a aceitação e a adesão do público eleitor aos representantes que dela 

se utilizaram.  

 A relação dos discursos com a história e, evidentemente, com as ideologias expostas 

no Facebook, foi responsável por apontar a resposta, enfatizando a importância e eficácia do 

imaginário como causa dinâmica das relações humanas e como desencadeador das práticas 

sociais ali desenvolvidas, por meio dos discursos.  

 As marcas discursivas, que encontramos mediante tais análises, sustentaram a ideia de 

que os discursos projetados naquele espaço se apresentaram opacos em seus sentidos e 

ocupantes de uma posição que ia além do que foi dito em sua superfície. A percepção da 

recorrência à memória, bem como sua relação com a história e suas condições de produção, 

auxiliou-nos à construção de sentidos na pesquisa, pois é sabido que todo discurso ocorre em 

um dado momento histórico e responde às necessidades de interação produzidas nesse tempo 

de ocorrência. 

 Em todas as análises, a fundamentação desses discursos se deu via enunciados pré-

construídos e formações ideológicas e discursivas já fixadas em sociedade, algumas até já 

saturadas, que se refaziam e se resignificavam a depender das imagens que se pretendia gerar. 

Isso ocorreu pelo fato de o discurso ser o espaço da concretização da ideologia, e um lugar 

onde operam atravessamentos de conceitos que selecionam e causam uma hierarquização de 

ideias, crenças e valores, sempre presentes na interação de seus usuários. 

 A cristalização dos discursos analisados no Facebook, não diferente dos que ocorrem 

fora dele, veio em decorrência da estrutura social em que foram originados e se apresentaram 

explicitados via princípios morais, religiosos e mediante normas, que serviram de fundamento 

para a constituição dos sentidos ali gerados.  
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 Constatou-se que, através da repetição de discursos conservadores, virtuosos, de 

caráter, seriedade e demais preceitos, foram ativados imaginários que se validaram em 

decorrência do uso e da força, que por gerações, atravessam a sociedade. Nesse âmbito, o 

interdiscurso foi o contribuinte para a manutenção das ideologias ali marcadas, confirmando a 

tradição dos discursos lançados no aplicativo digital.  

 Os segmentos discursivos utilizados pelos representantes políticos demonstraram a 

tomada de modelos pré-construídos, afiançados por dizeres correntes que fizeram de seus 

sujeitos, objetos de seus próprios discursos. Nesse ato, abriu-se espaço ao ethos discursivo, 

que se mostrou a peça-chave para o funcionamento dessa engrenagem, pois por meio dele foi 

possível constatar que o sujeito enunciador se apoia sobre o que é e o que diz ser. 

As evidências deixadas nos enunciados nos fizeram compreender que ao fazer uso do 

ethos, o sujeito político operou sob uma gama de imagens que tenderam a mexer com o 

imaginário social das pessoas e a movê-las à identificação com o que ali foi enunciado.  

O fato de no discurso político existir o confronto, a resistência e a oposição entre seus 

agentes também contribuiu significativamente para a formação dos diversos tipos de ethos. 

Por isso, a construção do ethos se deu mediante diversos teores, que refletiram os lugares 

ocupados pelos sujeitos envolvidos e se delineou por meio de categorias que deram destaque à 

humanidade, à solidariedade, à formação de caráter, à ênfase às virtudes e aos padrões morais 

estabelecidos em sociedade. 

Para atribuir impulso a essas categorias, os sujeitos enunciadores trabalharam 

antecipando as representações dos interlocutores e utilizaram essas táticas discursivas, 

apoiadas em dados pré-existentes, ou seja, amparadas no conhecimento disponível sobre o 

público receptor, para assumirem os papéis que se submeteram, ao proferirem seus discursos.  

A preocupação com a própria imagem em todas as análises operou de modo notável, 

por isso foram desenvolvidos não apenas enunciados aceitáveis, mas também adequados ao 

imaginário desejado pelo público eleitor. Tanto isso é verdade que nos discursos em que o 

adversário foi desconstruído, tal atitude serviu como instrumento de construção do ethos do 

sujeito enunciador, de modo positivo, para ser aceito entre a massa eleitora presente na rede 

social.  

Com esse objetivo, os sujeitos conciliaram seus discursos a outros discursos, dando-

lhes ilusão de transparência e autonomia. Observamos ainda que mesmo operando por meio 

de formações discursivas dominantes, os políticos, em determinados momentos, se 
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deslocaram para outras Fds, na tentativa de ostentar o domínio e a força que possuíam ao 

transmitirem suas ideias.  

Nesse trajeto, os sujeitos enunciadores, fazendo uso de discursos já fixados em 

sociedade, reformularam-nos em próprio benefício para funcionarem em prol de suas próprias 

imagens.  

Nessas reformulações, o ethos foi, em nosso olhar, elemento essencial, fruto das 

representações sociais e revelou versatilidade dependente das condições em que os discursos 

foram produzidos. Isso significa que as imagens de si não se formaram apenas pelo sujeito 

político, mas através de seus discursos e também por meio daquilo que o público lhe atribuiu. 

Isso nos levou a entender que o efeito de sentido que o ethos causa só pode ser eficaz 

se funcionar como espelho que reflete os anseios da demanda social. É na identificação e na 

credibilidade que o público se baseia para garantir sucesso ao discurso político. 

Ao finalizar esta pesquisa, espera-se que ela possa contribuir para uma compreensão 

mais apurada do ethos discursivo e que não seja negada sua importância no discurso político, 

este, que por muito tempo foi promovido fora da rede social e agora vê nela, mais um espaço 

para sua divulgação e fixação. 

O uso do ethos nos deu exemplos de quanto os discursos podem, através dos efeitos de 

sentido, colaborar para a promoção e adesão dos receptores a representantes políticos e suas 

ideias. Nesse anseio pela conquista do imaginário popular, o político é constituído nas 

relações que mantém com outros, que assim como ele, fazem parte da história e da sociedade. 

Nessa relação, as imagens de si operam, sendo construídas no exercício da palavra e 

amparadas em papéis que seus representantes pretendem apresentar e isso só se torna possível 

por meio dos discursos.  

Retomamos por fim, a epígrafe lançada no início da pesquisa: nossa tarefa não foi 

tanto ver aquilo que ninguém viu, pois as imagens de si são reconhecíveis nos discursos 

políticos, no entanto tentamos pensar o que ninguém ainda havia pensado sobre aquilo que 

todo mundo vê. Foi nessa percepção, que nos vimos mais atentos à engrenagem desse tipo de 

discurso e na força do ethos no processo de disputa pelo poder. 
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ANEXOS 

Anexo A – O discurso de José Serra na rede social Facebook 
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Anexo B – Discurso da vereadora Dinorá Pultrini  
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Anexo C- Discurso do vereador Bruno Borba Ciriaco 
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