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EPÍGRAFE

“O conhecimento não é regido por uma
teoria do conhecimento, mas uma teoria
da prática discursiva”.
(Michel Foucault)

RESUMO

O objeto de estudo deste trabalho é a análise de discurso dos memes
produzidos em redes sociais como gênero multimodal, que tem permitido
compreender o funcionamento dos movimentos de memória, dos efeitos de sentido
e da produção de identidades. O uso de imagens gera sentidos e provoca um
processo de recepção nos sujeitos sociais, ou seja, o uso dessa modalidade de
linguagem tem modificado os processos de comunicação e provocado novas
interações entre os atores sociais da linguagem. O poder de manipulação do
discurso não raro apresenta algumas transgressões às regras de informação nas
relações discursivas. O meme como mídia pode, por vezes, não cobrir a realidade
dos acontecimentos como se costuma entender, mas transformar determinado
acontecimento em uma verdade criada para atender aos anseios de alguns sujeitos.
Nesse contexto, como objetivos, o presente estudo visa a analisar as relações de
poder e os vestígios de memória que permeiam o acontecimento discursivo do
impeachment de Dilma Rousseff; interpretar os efeitos de sentido dos discursos
jurídico e político no discurso midiático; identificar as posições-sujeito presentes nos
discursos político e midiático referentes ao impeachment da presidenta; descrever a
repercussão do discurso midiático com relação ao impeachment. No que concerne
ao corte epistemológico da pesquisa, será trabalhada a Análise do Discurso
de tradição francesa, numa teoria linguística em abordagem transdisciplinar
envolvendo a memória, a história e o sujeito. O método a ser adotado será o
arqueogenealógico de Michel Foucault, de forma a contemplar as fases do saber e
do poder. Com isso, serão consideradas categorias de análise como o enunciado,
relações de poder, memória discursiva e acontecimento, à luz de autores a exemplo
de Michel Foucault, Michel Pêcheux, Mikhail Bakthin e Jacques Le Goff. Com os
resultados obtidos, percebe-se – verbis gratia - como ocorrem os efeitos de sentido
do discurso, e como ele se manifesta produzindo poder e saber.

Palavra-chave: Discurso; Relações de poder; Memória; Discurso Político-Jurídico;
Memes.

ABSTRACT

This work aims the analysis of discourse of memes produced in social media
as a multimodal gender, which has allowed to comprehend how the movement of
memories works, the effects of sense and the production of identities. The use of
images generate senses and provokes a process of reception on social individuals,
which means the use of this particular sign of language has modified the process of
communication and generated new interactions among social actors of the language.
The power of manipulation of the discourse has not rarely presented some
transgression to the information rules on discursive relations. Meme as media may,
at times, not cover the reality of events as it is expected to, but transform certain
occurrence in a created truth to answer some people yearnings. In such context, the
goals in this study aims to analysis the relation of power and traces memory that
characterize the discursive event of Dilma Rousseff impeachment; interpret legal and
political discourse effects of sense on the media discourse; identify individual-position
in the political and media discourse in relation to the President impeachment;
describe media discourse repercussion related to the impeachment. Regarding the
epistemological cut, it will considered Analysis of Discourse of Franch Tradition, on a
linguistic theory of transdisciplinary approach involving memory, history and the
individual. The method to be taken will be archaeogeneal from Michel Foucault,
which contemplates the phases of knowledge and power. As a result, it will be also
considered categories of analysis such as announcement, discursive memory, event
from the point of view of authors, for instance, Michel Foucault, Michel Pêcheux,
Mikhail Bakthin, Jacques Le Goff. The outcome accomplished it will be observed, for
example, the occurrence of sense and its effects on the discourse, and how it works
producing power.

Keywords: Analysis of discourse; relations of power, legal-political discourse
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1 INTRODUÇÃO

A arqueologia é a fase dos estudos em que Foucault trabalha a compreensão
e a formação histórica dos saberes que possibilitam o surgimento das ciências
humanas, enquanto que, na genealogia, fase seguinte de seus estudos, o autor
tenta entender as articulações entre os saberes e os poderes em que está presente
o aspecto político do discurso, sendo que, na manifestação do discurso, percebe-se
a vinculação entre saber e poder que emerge no transcurso da história (FOUCAULT,
2013).
Dessa forma, na fase arquegenealógica de Foucault, o foco é direcionado à
questão do sujeito e da verdade em suas relações com o saber e o poder. Para o
autor, tanto o sujeito como a verdade não podem ser vistos como essências
universais, uma vez que ambos são constituídos historicamente. Por consequência,
Foucault considera que toda verdade é fabricada, sendo necessário descrever como
ocorreu a constituição desse discurso como “verdade”.
Na obra “Microfísica do poder”, Foucault (2005, p.12) afirma que:

A verdade não existe fora do poder ou sem poder (...) A verdade é deste
mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz
efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de
verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela
acolhe e faz funcionar como verdadeiros.

Na tentativa de compreender esses discursos de verdade e as relações de
poder que os regem, a pesquisa, com base na Análise do Discurso de tradição
francesa, aborda o discurso Político-Jurídico em memes que circularam nas redes
sociais durante o período de impeachment de Dilma Rousseff. Busca-se, ainda, para
o desenvolvimento da investigação e análise dos dados, as concepções
foucaulteanas.
Os procedimentos metodológicos se mostram, inicialmente, a partir de um
estudo bibliográfico, por meio de pesquisa qualitativa, e com vistas à compreensão
das teorias que fundamentam cada uma das categorias doravante elencadas,
necessárias para a elaboração da dissertação. Para tanto, o referido método será o
arqueogenealógico, de Michel Foucault, de forma a contemplar as fases do saber e
do poder.
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No que diz respeito ao corpus, será realizado um recorte de um arquivo de
memes relacionados ao período em que ocorreu o impeachment, que fará
contraponto a alguns discursos dos atores políticos, bem como à legislação atinente
às “pedaladas fiscais”, de cuja acusação a Presidenta Dilma foi considerada
culpada, ocasião em que serão analisados os discursos produzidos na mídia, por
meio de memes, e os seus efeitos de sentido que constroem verdades, de modo a
coadunar com a teoria da relativização da verdade proposto por Michel Foucault,
considerando as respectivas teorias a serem abordadas durante o estudo.
Em busca de responder aos questionamentos “De que forma as relações de
poder e os vestígios de memória permeiam o acontecimento discursivo
impeachment de Dilma Rousseff?” E “quais as posições-sujeito presentes nos
discursos jurídico e político, referentes ao impeachment de Dilma Rousseff, em
memes que circulam pela mídia?”, como objetivo geral o presente estudo visa a
examinar os discursos no sentido de se alcançar os objetivos traçados para este
trabalho, que são: analisar as relações de poder e os vestígios de memória que
permeiam o acontecimento discursivo do impeachment de Dilma Rousseff;
interpretar os efeitos de sentido dos discursos jurídico e político no discurso
midiático; identificar as posições-sujeito presentes nos discursos político e midiático
referentes ao impeachment da Presidenta; descrever a repercussão do discurso
midiático, em memes, com relação ao impeachment.
Dessa maneira, o capítulo teórico, denominado segundo capítulo deste
trabalho, tratará do campo teórico da análise do discurso e as memórias discursivas
da mídia e o percurso da AD no Brasil e na França, as categorias da AD e seus
conceitos e relação da AD com o discurso midiático, o meme como gênero
discursivo, a construção de uma verdade e a relação com o impeachment de Dilma
Rousseff em 2016, o histórico da mulher na política, bem como os bastidores legais
do impeachment e os efeitos no discurso da mídia, tudo isso sob a ótica de autores
como Foucault e Pêcheux, entre outros.
Na sequência, estuda-se como ocorrem os jogos discursivos na política
perpassando pela sua definição e outros meandros a ela relacionados, fazendo-se
alusão ao discurso político e ao Golpe de 1964, bem como aos discursos sobre o
impeachment de 2016, à luz de autores a exemplo de Charadeau, Deifruss e Boff.
Já no último capítulo, será abordada a memória e a história política do Brasil,
nos discursos da mídia, com análises do discurso político em memes, comparando
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com o momento da Ditadura de 1964, bem como as vontades de verdades que
permeiam as relações de saber/poder com a releitura dos acontecimentos
relacionados ao Golpe, Revolução ou Movimento de 1964, considerando as teorias
de autores como Michel Foucault, Marilena Chauí e Orenstein & Fraga.
Ao final do estudo, buscar-se-á responder às indagações formuladas como
objetivos gerais e específicos a fim de atender o propósito do presente trabalho e
destacando a existência de outros estudos nessa linha de pesquisa, bem como a
sua relevância do ponto de vista acadêmico e social.
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2. O CAMPO TEÓRICO DA ANÁLISE DO DISCURSO E AS MATERIALIDADES
DISCURSIVAS DA MÍDIA

O primeiro tópico deste capítulo expõe a trajetória da Análise do Discurso no
Brasil e na França através do contexto histórico e social que fundamentaram a
Análise do Discurso como disciplina, identificando fases e principais autores.
Já no segundo, serão abordadas algumas categorias de Análise do Discurso,
por meio da identificação dos principais conceitos utilizados pela disciplina e que
serão abordados ao longo desta dissertação.
No terceiro e último, será apresentada a relação da Análise do Discurso e do
Discurso Midiático, em relação aos acontecimentos que vem permeando a política
nos últimos anos no caso do impeachment de Dilma Rousseff ocorrido em 2016 e
sua relação com o Golpe Militar de 1964.

2.1 Um Percurso da Análise do Discurso no Brasil e na França

Em sua formação como disciplina, a Análise do Discurso passa por rupturas e
“o seu desenvolvimento significou a passagem da Linguística da ‘frase’ para a
Linguística do ‘texto’” (GREGOLIN, 1995, p. 13). Assim, o objeto teórico da Análise
do Discurso é o discurso, e vai “estabelecer seus procedimentos analíticos na
interface com as demais áreas vizinhas” (FERREIRA, 2010, p.3), ou seja, segundo
Orlandi (1990), a Análise do Discurso visa a construir um método de compreensão
dos objetos de linguagem, tendo em vista que “não trabalha com a linguagem
enquanto dado, mas como fato (...) ela acaba por inaugurar uma nova percepção do
político, pela sobrevivência com a materialidade da linguagem, materialidade esta ao
mesmo tempo linguística e histórica” (ORLANDI, 1990, p. 25)
Com isso, os fatos podem ser aqueles que existem entre eles, quer dizer, as
relações que o homem tem com o meio, como as “relações de poder,
institucionalização de identidades sociais, processos de inconsciência ideológica,
enfim, diversas manifestações humanas” (MELO, 2009, p. 3). O sujeito não é o dono
do discurso, mas de sua história, procurando compreender a produção de sentidos
em uma sociedade.
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Os efeitos de sentido estão pautados nos aspectos históricos e sociais
realizados por sujeitos tais quais na teoria freudiana1, e realizáveis por meio da
materialidade da linguagem da teoria saussuriana2 (GREGOLIN, 2003; MAZZOLA,
2009).
Segundo Orlandi (2009), o estudo da Análise do Discurso trata da palavra em
movimento e prática da linguagem, concebendo a linguagem como mediação do
homem com a realidade natural e social, através de sua história e significados.
Para Gregolin (2007, p.11), a “Análise do Discurso tem como foco principal
compreender a produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos, por
meio da materialidade das linguagens”, ou seja, ela leva em conta a língua, a
história e o sujeito. Além disso, considera-se também que:

A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua,
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de
curso, de percurso, de correr por, de movimento (ORLANDI, 2009, p. 15).

O discurso é idealizado como algo sócio histórico, pois leva em consideração
a relação da linguagem com a sua exterioridade que, por sua vez, está relacionada
às circunstâncias de produção do discurso (ROSA et al., 2012).
Segundo Sousa (2010, p. 2), o “discurso tem força criadora, produtiva. O
discurso possibilita que as ideologias se materializem, tornando-se perigoso na
medida em que serve a interesses, consolida estratificações sociais, podendo ainda
ser usado para marginalizar, discriminar”.
Nesse sentido, seria possível afirmar que a Análise de Discurso é um campo
de pesquisa que não tem uma metodologia pronta, tendo em vista que, na maioria
das vezes, tem caráter qualitativo interpretativista. Em sua base, ocorre
“exaustividade vertical” (ORLANDI, 2009, p. 62), com recurso analítico, levando em

1

Se constitui como o primeiro campo da Lingüística a empregar as descobertas da Psicanálise,
especialmente os estudos lacanianos sobre o sujeito. No Brasil, é representado por Cláudia de
Lemos, Eduardo Guimarães, Eni Orlandi, que foram influenciados pelo movimento francês de
aproximação destas duas disciplinas, inaugurado por Michel Pêcheux, no campo da análise de
discurso, e representado na contemporaneidade por Michel Arrivé, Jacqueline Authier-Revuz, Laurent
Danon-Boileu, Jean-Claude Milner (MELO, 2005, p. 62).
2 “Considera a linguagem "heteróclita e multifacetada", pois abrange vários domínios; é ao mesmo
tempo física, fisiológica e psíquica; pertence ao domínio individual e social” (PETTER, 2003, p. 9),
representado por José Luiz Fiorin, Valdir do Nascimento Flores e Leci Borges Barbisan.
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consideração
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heterogeneidade do sujeito.
O contexto histórico e social em que surge a Análise do Discurso ocorre a
partir da derrota da política econômica dos chamados “Estados de bem-estar
social”3, que vigorava em diversos países do Leste Europeu no período da Segunda
Guerra.
Como consequência, a Europa deixa de ser o “ Centro do Mundo”. No início
de 1950, dizia-se que ela não poderia “assegurar a própria defesa, dirigir o próprio
destino, reerguer a própria economia” (RÉMOND, 2005, p.144), em que pese
tenham conseguido dar prioridade ao seu reerguimento econômico, apesar de se
viver a insegurança da Guerra Fria.
Para se reerguerem, alguns países do oeste europeu foram beneficiados
financeiramente pelos Estados Unidos por meio do Plano Marshall, cujo objetivo era
promover “ajuda econômica” enquanto a outra parte Leste era custeada pela União
Soviética, e foi a partir desse momento que as “ciências humanas, especificamente
a linguística, conheciam o período áureo do estruturalismo” (CARNEIRO, 2008, p.
14), ou seja, países como a França iniciaram mudanças políticas linguísticas, devido
à crise do estruturalismo - entre outros movimentos de contestação - colocando em
dúvida a política e fazendo ruir as tradições e valores que prevaleciam no mundo
moderno, além de permitir que o otimismo oriundo das teses iluministas fossem
deixadas de lado em razão da existência de guerras.
A Análise do Discurso surgiu na França, na década de 1960, em reação às
teorias tradicionais de interpretação, uma vez que a linguagem passou a ser vista
como um processo de interação social e, por meio dessa interação, percebeu-se que
o homem possuía a capacidade de incorporar significados e valores que fazem parte
de sua realidade, o que se permitia afirmar que o discurso corresponde ao processo
de ação verbal. No dizer de Orlandi (2005, p. 15), "o discurso é a palavra em
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem
falando".
Assim, a linha francesa da Análise do Discurso combina em seus
ensinamentos o fator linguístico com o social e o histórico, em que a linguagem não
é apenas uma forma linguística, mas também um material da ideologia (BRASIL,
3

Os Estados de Bem-Estar Social devem ser entendidos como institucionalidades capazes de intervir
nos processos de produção e distribuição da riqueza (WOLF e OLIVEIRA, 2016, p. 663).
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2011). Com efeito, novos olhares surgem de maneira a levantar indagações noutros
vieses, como assim explica Ferreira (2003, p.40) ao afirmar que:

A rigor, o que a AD faz de mais corrosivo é abrir um campo de questões no
interior da própria linguística, operando um sensível deslocamento de
terreno na área, sobretudo nos conceitos de língua, historicidade e sujeito,
deixados à margem pelas correntes em voga na época

Como articulador e marco inicial, a Análise de Discurso na França tem Michel
Pêcheux, que era pesquisador da École Normale Supérieure (ENS Paris). Precursor
desse campo de estudos, seu discurso era baseado na contribuição de diversos
autores e em suas ideologias.
A base teórico-metodológica de Pêcheux estava fulcrada no estruturalismo,
marxismo e freudismo (GREGOLIN, 2008a). Louis Althusser, que exerce grande
influência em Pêcheux, trabalha com a ideologia como imaginário que intermedeia a
relação das pessoas com suas condições de existência, e Pêcheux segue pelos
preceitos da teoria de Althusser para construir sua própria teoria.
Nesse momento, o estruturalismo ainda trabalhava a negação na ocasião em
que a Análise do Discurso surge para discutir os aspectos que se posicionavam
contra o formalismo da linguagem, questionando a negação da exterioridade
(BRASIL, 2011). Assim, a linguagem deixa de ser idealizada como apenas um
sistema de regras formais, ao passo que apresenta novas maneiras de abordagem
de estudos discursivos.
Nesse sentido, a Análise do Discurso Francesa se mostra multidisciplinar,
uma vez que vai além dos “limites da linguística e busca desvendar as questões
filosóficas, políticas, culturais, econômicas que permeiam o texto” (RODRIGUES e
DELLAGNELO, 2013, p. 627). Ela estuda o discurso com mais liberdade e nas mais
diversas formas, preocupando-se com o sujeito e estudando “como a materialidade
enunciativa

evidencia

um

sujeito

reprodutor

de

formações

discursivas”

(RODRIGUES e DELLAGNELO, 2013, p. 628).
Outro marco para a Análise do Discurso na França foi o lançamento da revista
Langages, organizada por Jean Dubois. O modelo da revista buscava trabalhar o
sujeito, “não qualquer sujeito, mas um sujeito específico para a análise de discurso:
o sujeito do inconsciente, da linguagem, interpelado pela ideologia. Um sujeito
descentrado, constituído e atravessado pela linguagem” (BRASIL, 2011, p. 172).
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Isso eleva o sujeito e sua historicidade como centro de discussão (FERREIRA, 2007
p. 14).

Do ponto de vista político, a Análise do Discurso (AD) nasce, assim, na
perspectiva de uma intervenção, de uma ação transformadora, que visa
combater o excessivo formalismo linguístico então vigente, visto como uma
nova facção do tipo burguês. Ao lado dessa tendência revolucionária, a AD
busca desautomatizar a relação com a linguagem, donde sua relação crítica
com a Linguística. A rigor, o que a AD faz de mais corrosivo é abrir um
campo de questões no interior da própria Linguística, operando um sensível
deslocamento de terreno na área, sobretudo nos conceitos de língua,
historicidade e sujeito, deixados à margem pelas correntes em voga na
época.

Para Jean Dubois, linguista e lexicólogo, autor da obra “Lexicologia e análise
do enunciado” publicada em 1969, o novo ramo de estudos linguísticos estava
baseado no discurso como uma superação do estudo das palavras (lexicologia) e o
atingimento de uma esfera superior, o discurso (BARROS, 2015).

Em Dubois, a Análise do Discurso já integra a dimensão da enunciação, que
se tornará fundamental para a análise das formações discursivas e, por
isso, será posteriormente retomada por Pêcheux, no desenvolver de seu
projeto de Análise do Discurso (BARROS, 2015, p. 50).

Ainda em 1969, foi publicado o artigo Análise Automática do Discurso (AAD1969), de Michel Pêcheux na revista francesa Langages, ocasião em que se via a
possibilidade da Análise do Discurso desenvolver investigações sobre as relações
de poder que se estabeleciam politicamente no cenário social da época.
Nessa linha de raciocínio, os discursos propostos por Pêcheux ocorrem por
meio

da

“relação

existente

no

discurso

entre

língua/sujeito/história

ou

língua/ideologia” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 680). Assim, os estudos de
Pêcheux tinham relações com o confronto entre o político e o simbólico, ao passo
que as questões linguísticas passaram a ser interrogadas pela historicidade
(ORLANDI, 2005).

[...] o fato é que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo
dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a
sua reação com os sujeitos e com a ideologia. A observação do
interdiscurso nos permite remeter o dizer da faixa a toda uma filiação de
dizeres a uma memória, e a identificá-lo em sua historicidade, em sua
significância, mostrando seus compromissos políticos e ideológicos
(ORLANDI, 2005, p. 32).
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Cumpre, ainda, esclarecer que a Análise do Discurso passa por três etapas:
AD1, AD2 e AD3, refletindo mudanças de pensamento dos teóricos, sendo que
essas mudanças não seguem uma linha cronológica e estão embasadas nas obras
de Michel Pêcheux (FERNANDES, 2008).
AD1 é a primeira fase e teve como marco inicial a obra de “Análise
Automática do Discurso” de Michel Pêcheux, em que o sujeito e o discurso são
“assujeitados” às ideologias e ao inconsciente. O sujeito não é livre e está submetido
às regras que delimitam o discurso e a formação ideológica é que regula o que pode
ou não se pode expressar (MUSSALLIN, 2000).
Com isso, o sujeito é visto como mero reprodutor do “já-dito”, o “préconstruído”, portanto, não é fonte nem origem de seu dizer” (TAVARES e
FERNANDES, 2012, p. 7). Os procedimentos do discurso correspondem a uma
máquina discursiva, com unidades sobrepostas onde as concepções do discurso
eram homogêneas. “Na AD1, o discurso foi considerado como resultante de
condições de produção estáveis e homogêneas, sendo também homogêneo, ou
seja, uma maquinaria discursiva fechada em si” (FERNADES, 2008, p. 82).
A AD2 ocorre em meio a críticas à AD1, tendo como marco inicial o
lançamento da obra de Michel Pêcheux “Semântica e Discurso”, lançada em 1975,
em um momento que apresenta mudanças teóricas nos discursos estruturalistas,
com a entrada de novos conceitos. A obra trata o discurso por meio da
heterogeneidade, repensando a memória, a história e a noção da formação
discursiva através de um conjunto de regras (FOUCAULT, 2013).
No que diz respeito à interpretação da Análise Automática do Discurso de
Michel Pêcheux, o discurso tem a mesma compreensão proposta por Foucault,
quando se afirma que é “um conjunto de enunciados na medida em que eles provêm
da mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 2009, p.43). O conceito de “formação
discursiva” foi primeiramente proposto por Foucault, e Pêcheux absorveu a ideia do
seu contemporâneo.
Adentrando no conceito, formação discursiva é aquilo que, numa formação
ideológica, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e
deve ser dito - articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um
panfleto, de uma exposição, de um programa etc. (PÊCHEUX, 1995, p. 160).
Formação discursiva se define ainda como aquilo que em uma dada formação
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ideológica, ou seja, a partir de uma posição estabelecida numa conjuntura
específica, determina o que pode e deve ser dito (ORLANDI, 2009, p. 43).
Com a introdução da noção de “formação discursiva”, advinda de Foucault,
afirma-se que “o sujeito do discurso continua sendo concebido como puro efeito de
assujeitamento à maquinaria da FD com a qual ele se identifica” (PÊCHEUX, 1983,
p. 314). E a retomada histórica é um dos passos para o conhecimento dos
acontecimentos presentes, assim como o esclarecimento das verdades propostas
pelos enunciados dos sujeitos (MAZZOLA, 2009).
A AD3 corresponde à atual época da Análise do Discurso, cujo momento foi
introduzido por meio da inovação metodológica e o modo com que o sujeito é
tratado, ou seja, neste momento surgem várias indagações quanto ao aspecto do
sujeito no discurso, tendo em vista a sua capacidade de assumir condições distintas
na formação discursiva, movendo-se em função das relações que sustentam a
estrutura e o acontecimento (PÊCHEUX, 1995a).
O sujeito discursivo, portanto, é inserido nesse momento como elemento de
análise. Nessa fase, por meio de Authier-Revuz, Pêcheux traz para a Análise do
Discurso, as concepções bakhtinianas com “a ideia de heterogeneidade do discurso,
indicando uma via para a análise das relações entre o fio do discurso (intradiscurso)
e o interdiscurso” (GREGOLIN, 2003, p. 30).
Na obra “Discurso: estrutura ou acontecimento”, Michael Pêcheux volta-se
para à “problematização do discurso, da interpretação, da estrutura, do
acontecimento e do encontro com a ‘Nova História’, aproximando-se, assim, das
concepções foucaultianas” (TAVARES e FERNANDES, 2012, p. 8). Foi um momento
de indagações quanto à questão do sujeito do discurso, à negação e à
desconstrução das ações postas em jogo na Análise do Discurso. (PÊCHEUX, 2008)
Segundo Melo (2009, p. 3), o discurso - fundamentado em Pêcheux -,
materializava-se ideologicamente, com o sujeito “sem vontade própria, e a língua
como um processo que perpassa as diversas esferas da sociedade”.
O conceito de interdiscurso de Pêcheux foi elaborado para interpretar o
funcionamento do esquecimento na teia discursiva, que é revelado por meio de uma
formação discursiva e que tem por consequência a repetição e o ‘apagamento’ de
qualquer traço identificável desse mecanismo no sujeito. Sendo assim, o
interdiscurso funciona como “discurso transverso, a partir do qual se realiza a
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articulação com o que o sujeito enunciador dá coerência, ao fio de seu discurso”
(COURTINE, 2009, p.75).
Noutro prisma, diverso do ‘apagamento’, o ‘esquecimento’ pode atingir “todos
os elementos do discurso, inclusive o sujeito discursivo” (SILVA, 2011, p. 7).
Conforme Pêcheux (1997), existem duas maneiras de esquecimentos: a primeira
ocorre na ordem do inconsciente, quando é possível revelar o sujeito na forma de
como ele foi afetado pela ideologia; e a segunda ocorre na ordem da enunciação, ou
seja, no momento em que o sujeito ao falar o faz. Na concepção de Fernandes
(2008, p. 28), “O esquecimento número 2 refere-se à ilusão que o sujeito tem de
controlar o que diz, de ser a fonte, a origem do seu dizer; Já pelo esquecimento
número 1, o sujeito tem a ilusão de controlar os sentidos de seus dizeres”.
Na argumentação de que o sujeito produz seu discurso a partir do
esquecimento, é preciso identificar qual o papel desempenhado pela memória “dado
que só esquecemos o que está, esteve ou estará nela” (CARVALHO e AZEVEDO,
2014, p. 2), razão pela qual todo apagamento atinge todos os elementos do
discurso, inclusive o sujeito discursivo.
Destaque-se que Foucault introduziu o conceito de ‘formação discursiva’ em
sua obra “Arqueologia do Saber”4 de 1969, cuja mudança dos saberes é analisada
desde a época clássica até a época moderna, ou seja, a formação discursiva
corresponde a “todo um conjunto que caracteriza para essa prática discursiva a
formação de seus enunciados” (FOUCAULT, 2009, p. 200 - 201).
Foucault defende que a palavra institui a coisa, ou seja, se a linguagem se
coloca em movimento pelos discursos, então, são esses discursos que instituem os
objetos de que falam; é a discursivização, o falar sobre o que constitui o “referente”
(GRANJEIRO, 2005, p. 2), quer dizer, a linguagem se coloca em movimento pelos
discursos.
Assim, é por meio das diferenças que nascem os saberes, uma vez que
“somos seres de linguagem e não seres que possuem linguagem” (FOUCAULT,
2000, p. 20 - 21), visto que os discursos, segundo Foucault (2009), são formados
pela junção de elementos que não são interligados, ou seja, são dispersos. E o que

“Arqueologia do saber” é um livro de caráter teórico-metodológico, em que o autor reflete sobre seus
trabalhos anteriores e sistematiza uma série de conceitos basilares para a abordagem do discurso
(GRANJEIRO, 2005, p. 2).
4
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faz a Análise do Discurso é “descrever essa dispersão, buscando as ‘regras de
formação’ que regem a formação dos discursos” (GRANJEIRO, 2005, p. 2).
Por outro lado, a Análise do Discurso, no viés de Jean-Jacques Courtine,
trabalha com a textualização do político. Sua teoria estava fundamentada na
possibilidade de “analisar os discursos partindo de sua heterogeneidade e
contradição constitutivas” (COURTINE, 2009 apud VOSS, 2011, p. 15). E para
Courtine (1999), distingue-se a ordem do discurso da ordem da língua, situando
especificidades do discurso em sua materialidade, definida como uma relação
específica entre língua e história. O discurso não trata da língua “de uma ordem
própria, distinta da materialidade da língua, [...], se realiza na língua: não na ordem
do gramatical, mas na ordem do enunciável” (COURTINE, 1999, p. 16).
Na conjuntura da política brasileira, no mesmo período que a Análise do
Discurso na França ganhou força, o país estava em plena ditadura militar (luta da
esquerda x a direita) e, com o golpe de 1964, surgiu a censura, o exílio e a
perseguição aos intelectuais. Enquanto isso, importa frisar que, em 1968, Eni
Pulcinelli Orlandi chega à França e tem contato com a esquerda francesa. Quando
retorna em 1970, provoca uma discussão política através do autoritarismo do
discurso pedagógico e do religioso, afirmando que era necessário dizer o que “não
deveria/poderia ser dito”. Ela trata o sujeito de forma que ele não seja transparente,
ao mesmo tempo em que ele é livre e submisso, o político está presente no discurso
por meio das relações de poder, (ORLANDI, 2006; 2012).
Sendo assim, as Análises de Discurso no Brasil seguem a mesma linha
francesa, com Eni Orlandi figurando como uma grande divulgadora da obra de
Michel Pêcheux no país. A Análise do Discurso no Brasil amadureceu, consolidou-se
e garantiu seu lugar no âmbito dos estudos da linguagem realizados pelas ciências
humanas (FERREIRA, 2003).
Com isso, a AD no Brasil ainda tem algumas particularidades: primeiramente,
está relacionada ao período em que chegou ao país e, a outra, é a “diversidade de
corpora que sempre tomou como objeto de estudo” (GREGOLIN, 2008a, p. 28).
Enquanto na França estava pautado na análise do discurso político, no Brasil “se
tornou uma heterogeneidade de gêneros discursivos que vão desde o literário, até
as produções orais cotidianas” (GREGOLIN, 2008a, p. 28).
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A análise do discurso possui diversas categorias de análise que serão
fundamentais a sua compreensão na pesquisa, pelo que se passa a discutir no
tópico que se segue.
2.2. Algumas Categorias de Análise

As categorias a serem abordadas são compostas pelo sujeito discursivo,
enunciado, memória discursiva (interdiscurso), relações de saber/poder, disciplina,
mecanismos de poder, vontade de verdade, efeitos de sentido, arquivo e
acontecimento.
A Análise do Discurso rediscute a noção de sujeito, trazendo-a de volta ao
centro das discussões sobre a linguagem. Para Pêcheux, “o sujeito não é dono de
seu discurso” (BARACUHY, 2010, p. 168), pois o conceito de sujeito “entrelaça
consigo outros fios conceituais” (PETTER, 2003, p. 18). O sujeito para a análise do
discurso é um lugar de sujeito, ou seja, o que ocupa diversos papéis sociais, como
“assumir o lugar de pai, irmão, professor, vizinho, amigo etc. Cada qual ocupando
um lugar no âmbito da sociedade” (TAVARES, 2012, p. 31). O sujeito pode ser
disciplina assim como pode ser controlado pelos mecanismos de poderes que
regulam o que vai ser dito ou feito. Na perspectiva de Gregolin (2003, p. 98-99), “os
sujeitos vivem relações e representações reguladas por sistemas que controlam e
vigiam a aparição dos sentidos”.
O termo “sujeito” apresenta várias categorias de definição, como a gramatical,
a musical. Todo indivíduo humano é um sujeito social, e se reverte de “forma-sujeito”
(está ligado à existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas
sociais). Dá-se, então, “a constituição histórica de um sujeito de conhecimentos
através de um discurso tomado como um conjunto de estratégias” (FOUCAULT,
2011, p. 10-11). O sujeito faz parte, então, das práticas sociais e é pautado na
constituição histórica de uma sociedade.
Pêcheux já estabelecia que o sujeito não era origem de si, tendo em vista que
o indivíduo era interpelado pela ideologia (ORLANDI e LAGAZZI-RODRIGUES,
2006, p. 18 -19).
Segundo Tavares (2008), o sujeito leva em si as marcas históricas ideológicas
de seu discurso, que se ligam “ao social e ao histórico. Assim, no funcionamento da
linguagem, ocorre a produção de sentidos e a constituição do sujeito, visto que
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ambos são afetados pela língua e pela história” (TAVARES e BARACUHY, 2012, p.
3).
Na concepção de Foucault, o sujeito está fundamentado na conexão entre
três núcleos quais sejam a verdade como sujeitos do saber, o sujeito em ação sobre
os outros e a ética por meio dos agentes morais. Na fase arqueológica, o sujeito
moderno é um novo objeto do discurso, visto que a constituição do sujeito moderno
está relacionada à história, e não há nenhum tipo de normatização para a
concepção deste sujeito.
Segundo Carvalho (2008, p. 18) “o sujeito moderno é concebido, não como
aquele que está na origem dos saberes, nem como produtor de saberes, no entanto,
é um produto, constituído de saberes”, o que se depreende - na concepção de
Foucault – o fato do homem ser o sujeito do conhecimento e objeto do saber é uma
criação atual na história moderna, cuja origem remete ao distanciamento
arqueológico entre as palavras e as coisas. O homem moderno, portanto, é
resultado da sua relação com sua origem ou, em outros termos, “o homem só se
descobre ligado a uma historicidade já feita” (FOUCAULT, 2013, p. 455).
Por sua vez, a análise do sujeito na visão de Foucault não se inicia pelo
próprio sujeito, mas por meio dos processos de objetivação e subjetivação, ou seja,
para ele não existe um sujeito pré-estabelecido, porque o sujeito é produzido nas
suas conjunturas (PEZ, 2010).

O sujeito do conhecimento é constituído, produzido dentro de uma
conjunção de estratégias de poder. Ou seja, o sujeito é um produto das
relações de poder, não seu produtor. Não há um sujeito essencial que
estaria alienado por ideologias, por relações de poder que encobririam sua
visão da realidade. O sujeito do conhecimento é produzido pelas relações
de poder, ou melhor, o que chamamos sujeito é um enunciado social (PEZ,
2010, p.1).

Com isso, tem-se que a relação entre o sujeito e a verdade é comumente
discutido por Foucault, sendo que a verdade é diferente da vontade de verdade, pois
a verdade pode ser algo filosófico. Descobrir a verdade, ser ‘iluminado’ pela verdade
ou dizer a verdade. A verdade tem dupla “relação com a verdade: relação com seu
próprio desejo, questionado em seu ser, e relação com o objeto de seu desejo
reconhecido como ser verdadeiro” (FOUCAULT, 2003, p. 213).
Nessa linha de raciocínio, o sujeito deseja ser o dono da verdade, razão pela
qual

é

possível

discutir

o

sujeito

quanto

a

sua

subjetividade,

porém,
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necessariamente, relacionando-o ao processo histórico. Por isso, a produção do
discurso é realizada no âmbito da subjetividade em conhecer a verdade. Na
concepção de Foucault (2011, p. 11) “no fundo, há duas histórias. A primeira é uma
espécie de história interna da verdade, a história de uma verdade que corrige a partir
de seus próprios princípios de regulação”, e muitas vezes a verdade é formulada de
acordo com a regra do jogo por meio de suas subjetividades, pois as verdades
podem ser modificadas através dos processos históricos.
Foucault (2010), em seu livro “A Ordem do Discurso”, trata dos
procedimentos de controle do discurso. Esses podem ser externos e internos: os
externos correspondendo aos sistemas de exclusão, são ações que impedem a
criação dos discursos, como a presença dos três respectivos sistemas quais sejam
as interdições, a oposição entre razão e loucura e vontade de verdade; já os internos
são o discurso “dito”, embora persistam procedimentos de controle e delimitação do
discurso.
Perceba-se que na vontade de verdade existe o desejo de poder, ou seja, a
produção discursiva acarreta no nível da subjetividade certa vontade de conhecer as
verdades do discurso, pois, “vontade de verdade une o real e o imaginário”
(TAVARES, 2012, p. 89).
Na concepção de Foucault (2005), não existe uma verdade propriamente
dita, mais os efeitos de verdade. Ele entende que:

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções
e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu
regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de
discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos,
a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos
que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2005,
p. 12-13).

Assim, quando se trata de sujeito discursivo, não se está falando da relação
simbólica com o político, mas de um sujeito que sofre a determinação do lugar social
que ocupa, da ideologia e da história. Em que pese todas essas determinações, o
sujeito sustenta a ilusão de que é a fonte do sentido, e que é o responsável pelo seu
dizer, ou seja, o sujeito discursivo é “constituído na inter-relação social. Não é ele o
centro de seu dizer em sua voz, mas um conjunto de outras vozes, heterogêneas,
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manifestando-se em sua fala. O sujeito é polifônico e é constituído por uma
heterogeneidade de discursos (FERNANDES, 2008, p. 20). Por consequência, o
sujeito discursivo não é portador de uma individualidade no mundo, vindo de uma
conjuntura social (ORLANDI, 2009).
Dessa forma, o discurso e o enunciado estão interligados, ao passo que “o
enunciado é a materialidade linguística e, como tal, pode ser repetido em várias
outras situações comunicativas” (SOUZA e FERNANDES, 2011, p.2).
Para Foucault (2009), o enunciado possui diversos significados, pois “é
sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar
inteiramente” (FOUCAULT, 2009, p. 32). Ainda para o autor o enunciado não é algo
autônomo, e está associado a uma série de conjuntos, “o enunciado não é nem
sintagma, nem regras de construção, nem forma canônica de sucessão e de
permutação, mas sim o que faz com que existam tais conjuntos de signos e permite
que essas regras e formas se atualizem (FOUCAULT 2009, p.100). Na sua visão, o
enunciado é aquilo que foi efetivamente dito, não importando qual o sentido que o
sujeito tenha colocado, o enunciado está em correlação com uma série de aspectos
e é apresentado através de uma espessura material que em parte o constitui
Para Pêcheux (1995b), o enunciado deve ser tratado a partir de um
enunciado específico, e o sujeito possui controle sobre os enunciados verbais que
emite. Para isso, ele recomenda a junção de alguns procedimentos de análise
devendo “considerá-lo como acontecimento, como estrutura ou em uma relação
entre descrição e interpretação” (ARAÚJO, 2014, p. 200).
Já em relação à memória, Pêcheux (2010b, p. 56) afirma ser “um espaço
móvel de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de
regularização”, quer dizer, é “um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e
contra-discursos”. Está ainda a memória sobreposta no conceito de discurso através
de sua heterogeneidade e dinamicidade, que “está na dependência da implicação
dos conceitos de estrutura e acontecimento que estão na origem dos enunciados”
(MUTTI, 2005, p. 1). A memória individual está, então, alinhada com a memória
coletiva, e está associada diretamente aos acontecimentos.
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Conclui-se, dessa forma, que a memória individual se apoia na memória
coletiva (toma emprestadas as palavras, as ideias, as imagens) para
preencher suas lacunas e buscar suas lembranças, a ponto de se
emaranhar e se confundir com a memória coletiva, em alguns momentos;
enquanto que a memória coletiva contém as memórias individuais, mas não
se confunde com elas (TAVARES, 2012, p. 39).

O conceito de memória discursiva está relacionado a Pêcheux, visto que o
discurso é concebido a partir de uma memória e do apagamento/esquecimento de
outro, ou seja, memória discursiva

seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem
restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os préconstruídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de
que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio
legível (PÊCHEUX, 2010a, p. 52).

Para Orlandi (2009, p.31), a memória discursiva ou interdiscurso é “o já-dito
que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação
dada” (ORLANDI, 2009, p.31).
Para Pêcheux (1997, p. 314), “a noção de interdiscurso é introduzida para
designar o exterior específico de uma formação discursiva”. Possenti (2006), diz que
o interdiscurso tem um sentido restritivo e um sentido amplo, em que é restritivo
quando o discurso da mesma esfera mantém relações de delimitação mútua umas
com as outras, enquanto para o sentido amplo o interdiscurso corresponde às
singularidades discursivas com as quais um discurso entra em relação explícita ou
implícita.
Nesse sentido, o acontecimento é a luz da enunciação. As noções de
acontecimento estão divididas em acontecimento histórico, acontecimento discursivo
e acontecimento linguístico, que são conceitos heterogêneos na teoria da Análise do
Discurso.
A noção de acontecimento, para Foucault (2008), está ligada ao enunciado,
conforme ele mostra na obra A arqueologia do saber (1969), ou seja, o
acontecimento é o conjunto das condições que tornam um discurso possível. Dessa
forma, o acontecimento são as condições para que haja o discurso, sendo assim, o
aludido autor acompanha o entendimento do acontecimento discursivo, e este tem
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“poder constitutivo de produzir sentidos e relações em nossa sociedade” (TAVARES,
2009, p. 11).
Em 1983, Pêcheux instituiu o discurso como estrutura ou acontecimento, por
meio de sua obra que recebeu este mesmo nome, permitindo outra forma de pensar
o discurso. A obra Discurso: estrutura ou acontecimento foi lançada por Pêcheux em
1983, e trata o discurso como um acontecimento. Para o autor, o acontecimento “é
um ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2008,
p.17).
Referindo-se à memória, Le Goff (1990) afirma ser um fenômeno individual e
psicológico que possibilitaria ao sujeito atualizar as impressões ou informações
passadas, pois a memória preserva algumas informações decorrentes de
acontecimentos do passado.
Com efeito, observe-se que a memória tem seus aspectos biológicos e
psicológicos e “[...] resultados de sistemas dinâmicos de organização os mantém ou
os reconstitui” (LE GOFF, 1990, p. 367). No plano social, para o autor, a memória
está relacionada à história, visto que as diferenças entre as sociedades ao longo da
evolução do homem conservam informações das funções psíquicas que permitem
os seres humanos atualizarem informações ou até impressões que ocorreram no
passado, ou até mesmo reinterpretá-las, vez que o passado ocupa um lugar na
memória.
Enquanto isso, na Análise do Discurso de Pêcheux, “a memória discursiva é
considerada como um espaço de regularização da materialidade discursiva”
(PONSONI e BONANI, 2017, p. 80), espaço potencial de coerência dos sentidos a
um determinado direcionamento ideológico.
Para Possenti (2006, p. 119), o acontecimento é “o que foge à estrutura, ou a
uma rede causal, ou a uma origem”, é algo que acontece inesperadamente. Todos
os acontecimentos provocam uma quebra nos sentidos já idealizados.
Jacques Guilhaumou (2007) é um dos autores “historiadores do discurso” que
embasa as análises das inter-relações entre a materialidade do discurso e a história.
Nesse contexto, Courtine e Guilhaumou foram os primeiros autores a trabalharem a
Linguística e a História através da construção de diálogos (COURTINE, 2006).
Guilhaumou (2007) reafirma a noção da formação discursiva nas décadas de
1970 e 1980. Ele privilegiava estudos de historiadores, relacionando a questão do
sentido junto ao exterior ideológico, e ainda expõe alguns acontecimentos que
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compõem um trajeto de interpretação histórica da “noção-conceito” de formação
discursiva, percurso que ele designa como “transvaliador imanente”.

Transvaliação no sentido em que valores de emancipação se transmitem no
interior mesmo do deslocamento da noção de formação discursiva para seu
esgotamento conceitual. Imanência na medida em que o gesto constitutivo
da análise de discurso, sua inscrição na materialidade da língua, se faz
sempre presente (GUILHAUMOU, 2007, p. 106).

A transvaliação que aconteceu nesse primeiro período, diz respeito à reflexão
sobre a situação contraditória em que o grupo em torno de Pêcheux se encontrava.
O objetivo de Guilhaumou (2007, p. 109), era o de “utilizar todo o aparelho
conceitual da teoria do discurso”. O autor trabalha com a concepção de
acontecimentos de fatos históricos, que torna bastante esclarecedor seus estudos
sobre o discurso. Ele propõe a noção de acontecimentos linguístico a partir da
definição de acontecimento discursivo (GUILHAUMOU, 2007). E é a partir da
década de 1970, que o trabalho do referido autor se volta para uma Análise do
Discurso trabalhando com as pesquisas históricas, pois alguns países como a
França e o Brasil estão passando por mudanças em suas conjunturas econômicas,
políticas e sociais.
Em seus trabalhos, Guilhaumou se utiliza de alguns conceitos de Foucault,
como enunciado, arquivo, história e acontecimento, sendo que o acontecimento
deve ser abordado a partir de uma ordem: acontecimento linguístico; acontecimento
discursivo e narrativa do acontecimento. Segundo Guilhaumou (2009, p. 124):

Ao se considerar o acontecimento linguístico estamos interessados em
problemas de gradação do concreto ao abstrato, da norma referencial de
língua, da tipificação histórica de sujeitos e objetos cognitivos.
Diferentemente, em se tratando de acontecimento discursivo,
consideraremos, na perspectiva aberta por Michel Foucault (1969), apenas
a simples inscrição do que é dito como elemento atestado do enunciado [...]
saímos do mundo dos nomes e dos referentes para entrar no universo da
reflexividade do discurso, dos recursos próprios dos sujeitos da enunciação
implicados no acontecimento

O acontecimento discursivo está pautado na memória, nos sentidos e nas
narrativas, sendo assim, “O acontecimento, portanto, é formulado por um conjunto
heterogêneo de enunciados constitutivos do acontecimento discursivo, no interior do
arquivo” (PONSONI e BONANI, 2017, p. 83).
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O Arquivo, para Pêcheux (2010a, p. 51), leva a interpretações de que é “[...]
entendido, no sentido amplo, de ‘campo de documentos pertinentes e disponíveis
sobre uma questão”. No período inicial da Análise do Discurso, a análise de arquivos
era realizada na leitura num viés histórico fundamentado apenas na evidência de
sentido (GUILHAUMOU e MALDIDIER, 1994) e, por isso, “Tomava-se o corpus para
análise a partir do arquivo que geralmente não era retomado” (AIUB, 2012, p. 65).
Destarte, o arquivo não deve ser pensado em uma totalidade, não podendo
ser completamente analisado, mas é como se fosse conectado com a íntegra, razão
pela qual os arquivos são sistemas de enunciados tidos como acontecimentos. Ou
seja, o arquivo é “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos
enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2009, p.158).
Dessa forma, o arquivo não está relacionado como algo absoluto de
materiais, mas sim representado por uma materialidade do arquivo que “impõe sua
própria lei à descrição” (GUILHAUMOU e MALDIDIER, 1994, p. 92), e a Análise do
Discurso é realizada por meio da leitura de arquivos. Para Foucault (2009), o arquivo
não seria todos os textos coletados ao longo da história de uma cultura, não sendo
uma totalidade, pois não é sempre que se tem acesso completo a esses
documentos.

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o
aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o
arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se
acumulem indefinidamente em uma mesma massa amorfa (FOUCAULT,
2009, p. 147).

Os arquivos estão relacionados a eventos históricos. Dessa forma, é possível
ainda “compreender a produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos,
por meio da materialidade das linguagens” (SANTOS, 2014, p. 1), o que se permite
compreender melhor as diversas maneiras de manipulação em discursos políticos, a
exemplo do período de censura que se teve fortes efeitos de sentido de apoio ou
contrários à nova conjuntura, em que o sujeito foi afetado pela ideologia e pelo
inconsciente, ou seja, no Brasil, na década de 1960 - mais precisamente no dia 01
de abril de 1964 -, o país entrou em um novo modelo de política de Ditadura Militar,
que foi um acontecimento histórico, uma mudança político-institucional, e que será
abordado aqui mais adiante.
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Segundo Foucault - citado por Roberto Machado (1981) - o enunciado do
discurso está correlato com um referencial que é um conjunto de domínios e regras,
em que as “regras de existência para os objetos que aí se encontram nomeados,
designados ou descritos, para as relações que aí se encontram afirmadas ou
negadas” (FOUCAULT, 2009, p. 103). Para Roberto Machado (1981), os discursos
devem ser analisados no nível do enunciado, sendo assim “não existe contradição e
sim correspondência entre discurso e enunciado” (MACHADO, 1981, p. 152).
Nas

materialidades

analisadas

mais

adiante,

percebe-se

que

as

controvérsias havidas no âmbito do fato constituído pela formação discursiva
relativamente à ruptura do sistema político no Brasil em 1964 (comumente
denominado “Golpe de 64”), bem como a deposição de Dilma Rousseff do cargo de
presidente do Brasil em 2016 (com correlações e aspectos do ocorrido em 1964),
estão relacionadas quanto às formas de manifestação (enunciado) e produção da
verdade exercidas pelos poderes constituídos e assistidos pelos midiáticos,
observando-se, ainda, à guisa de exemplo, o modo e as condições em que esses
discursos foram produzidos até alcançar o objetivo maior de deposição da
Presidente,

a

ponto

de

se

violar

sorrateiramente

direitos

fundamentais

constitucionais, e com isso afastando a essência da democracia e, além de tudo,
referendado pelo Poder Judiciário, que ocasionalmente se contradisse ao que se
propunha em seu mister, permitindo reflexões como “Sem querer, deu-nos talvez
uma expressão paradoxal que na sua contradição revela o contraditório” (BRAZ,
2017, p. 89).
Por outro lado, uma das contradições do poder judiciário se constitui com a
presença em massa da burguesia - que é a classe dominante - na aplicação dos
dispositivos disciplinares, em que pese esses dispositivos sejam aplicados àqueles
que iam de encontro aos interesses da burguesia. A ruptura democrática, instituída
pelo impeachment “foi um ‘golpe democrático’ operado no âmbito da democracia
burguesa em funcionamento” (BRAZ, 2017, p. 89). A flagrante contradição está
relacionada a uma democracia em que não se teve o direito de escolher. Percebe-se
aí um exercício do poder.
No que diz respeito ao estudo do Poder, Foucault (1995; 2009) afirma que é
heterogêneo e que existe como uma multiplicidade de forças dentro de um mesmo
domínio e que ocorre em duas esferas: o poder jurídico, que opera pela proibição,
pela repressão e pela censura; e o poder estratégico, que opera pela incitação, pelo
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prazer e pela intensificação. Para Foucault (1995, p. 239) “O termo ‘poder’ designa
relações entre “parceiros” (entendendo-se por isto, um sistema de jogo, mas apenas
– e permanecendo, por enquanto uma maior generalidade – um conjunto de ações
que se induzem a se responderem umas às outras”.
O poder não é unitário. Ele vem elencado ao discurso por meio da verdade e
“a prática do discurso não é dissociável do exercício do poder” (FOUCAULT, 2011,
p. 140). A eficácia do poder necessita do modo como ele se encontra ligado a uma
manifestação discursiva.

O poder que opera de forma negativa, que rejeita, exclui, recusa, censura,
proíbe o tocar, o falar, o circular, o consumir, seria o poder jurídico ou
poder-lei. É o poder que diz o que é lícito ou ilícito, que interdita, que
cumpre a lei. O poder estratégico ou poder-prazer opera de maneira criativa
e sutil, contrapondo-se ao poder jurídico, pois ele é circular e não pertence a
ninguém que o domine, não é hierárquico nem impositivo, não opera de
maneira binária, constitui-se nas relações, não é fruto de uma intenção
subjetiva, e não tem um ponto de resistência exterior, mas resistências
múltiplas inscritas na sua própria dinâmica (PISA, 2014, p.253).

O poder não se encontra somente no âmbito das instâncias superiores, mas
em toda a sociedade. Como é uma relação de força, que não se exerce em forma de
opressão, deve ser entendido como uma dimensão. Parece estar relacionado à
natureza do hedonismo de alguns e que também permite criar. (FOUCAULT, 2011,
p. 154). Para Mascia (2002, p.63), o poder é “um conjunto difuso de micropoderes
no nível cotidiano, penetrando em toda trama da sociedade ao mesmo tempo em
que os saberes se organizam para atender a uma vontade de poder”, ou seja, as
sociedades desde o seu surgimento não estão isentas das relações de poder.
As relações de poder estão associadas, na maioria das vezes, marcadas pela
disciplina. Na visão de Foucault, não se trata de uma ideologia, em que pese
algumas situações, pois essas relações são impostas pelas instituições por meio da
disciplina, e “a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é
apenas um modelo reduzido do tribunal” (FOUCAULT, 2008, p.149).
Por vezes, é através da disciplina que as relações de poder são observadas,
visto que é por meio dessa disciplina que são estabelecidas as correlações entre
“opressor-oprimido, mandante-mandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas
forem as relações que exprimam comando e comandados” (FERREIRINHA e RAITZ,
2010, p. 371). Dessa forma, as relações de poder são encontradas em todas as
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partes, ou seja, em todas as esferas das relações sociais, tendo em vista que o
poder são as ações, que provocam ações, como afirma a literatura pertinente ao
assunto: “O poder provoca ações que ora se encontram no campo do direito, ora no
campo da verdade” (FERREIRINHA e RAITZ, 2010, p. 382).
Foucault afirma que em toda a sociedade a produção do discurso ocorre de
forma controlada. Assim, ele relaciona as práticas discursivas com as práticas de
relações de poder que as permeiam. Foucault (2010), em sua obra “A Ordem do
Discurso”, discute sobre dois tipos de formas de controle dos discursos, como já
mencionado alhures: os externos (interdições, separação/rejeição, e vontade de
verdade), que correspondem aos sistemas de exclusão enquanto ações que
impedem a criação dos discursos; e os internos (o comentário, o autor e a disciplina)
são os discursos “ditos”. Do mesmo modo, aduz o referido autor que as formas de
controle externo do discurso estão relacionadas ao sistema de exclusão, ou seja,
são excluídos no discurso aqueles que vão de encontro à ordem vigente, impedindo
a criação do discurso, porquanto, o discurso sofre uma interdição, quer dizer, é
“proibido” por meio da interdição.
Por seu turno, em razão do tabu do objeto, como a sexualidade e a política por ritual da circunstância - alguns discursos só podem ser pronunciados em
momentos adequados - direito privilegiado do sujeito que fala - somente para alguns
beneficiados. Assim, a escolha das palavras - que podem ser aceitas ou rejeitadas,
dependendo da forma/contexto que forem proferidas, escritas ou oralmente
pronunciadas - pode ser censurada ou não.
Com efeito, o discurso não é apenas um “local” de exteriorização do saber,
nem sempre pode ser verdadeiro, mesmo que essa verdade produza a exclusão.
Em cada discurso é necessário determinar a vontade de verdade que o oriente. A
vontade de verdade funciona como uma exclusão, o que denota como o saber está
sendo aplicado em uma sociedade (FOUCAULT, 2008).

Se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, aquele
que exerce o poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse
discurso verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo do poder? O
discurso verdadeiro, a que a necessidade de sua forma liberta do desejo e
libera do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade, essa que se
impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdadeira que ela quer não
pode deixar de mascará-la (FOUCAULT,2008, p. 20).
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Na obra “Governo dos Vivos”, Michel Foucault trata do exercício do poder e a
manifestação da verdade por meio do viés governo x verdade, ocasião em que ele
conta a história das vontades de um imperador romano que tomava o poder à força
e a verdade era o que ele dizia. Muitas vezes a verdade não se manifesta por meio
da ordem do conhecimento. A verdade, portanto, é algo formado, acumulado,
centralizado. A verdade se torna verdade de acordo com os interesses, através de
um conjunto de procedimentos verbais ou não verbais (FOUCAULT, 2014b).
Nessa linha de raciocínio, percebe-se que o exercício do poder não é
somente dos que governam, mas pode ser identificado no poder físico e no
conhecimento. Muitas vezes o poder da verdade não é independente de algo como
a manifestação da verdade.
Para Foucault (2013; 2014a), há uma relação do saber com o poder. No
primeiro existe a dualidade entre conhecimento científico e o não científico, da
realidade e a ilusão, em que o conhecimento é constituído pelas relações entre os
sujeitos, e entre poderes:

Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se
encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos
que irão adquirir ou não um status científico; [...] um saber é, também, o
espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que
se ocupa em seu discurso; [...] um saber é também o campo de
coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos
aparecem, se definem, se aplicam e se transformam; [...] finalmente, um
saber se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas
pelo discurso (FOUCAULT, 2013, p.220).

Segundo Foucault (2010, p.30), “O poder produz saber [...], não há relação de
poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não
suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder”. O poder em si só não
existe, mas as relações de poder expostas em todos os âmbitos e esferas é que
originam o conhecimento. Para conhecer o real poder é necessário realizar um
levantamento da história, para identificar como o discurso está sendo legitimado,
levando em consideração as condições de mundo no qual os sujeitos estão
incorporados, ou seja, as relações de poder de cada período é que determinam a
busca de determinado conhecimento (FOUCAULT, 2013).
O poder como uma verdade, em que é estabelecido nos discursos, em que se
pauta pelos que legitimam o seu poder e os que são hostilizados aceitam, assim, em
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sua psiquê, tais mecanismos. Não é o poder uma capacidade natural do ser, porém,
algo adquirido ao longo do tempo. O poder é uma prática social, que é constituída
historicamente:

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas
ramificações [...] captar o poder nas suas formas e instituições mais
regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras
de direito que o organizam e delimitam [...] Em outras palavras, captar o
poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício
(FOUCAULT, 1979, p. 182).

A verdade é aferida como comportamento de linguagens e valores, o que
permite afirmar que a verdade não existe sem poder, ou seja, a verdade é produzida
pelo poder.

Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua política geral de
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os
enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e
outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que
funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p.12).

No que diz respeito à disciplina – que está se referindo aos elementos de
controle do discurso - seu conceito varia de acordo com o que os autores trabalham,
ou seja, as “disciplinas contrastam com as categorias do comentário e do autor,
sabidas, em essência, de caráter limitante do discurso” (FILHO, 2012, p.11).
Contudo, a disciplina não é fechada, ela veio e serve para formular as novas teorias
desse campo de estudo.
Segundo Foucault (2008), a disciplina é o terceiro princípio de controle do
discurso e se caracteriza por domínio de objetos, por anexos de métodos, variadas
proposições que devem ser consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de
definições, de técnicas e de instrumentos, ou seja, a disciplina “fixa os limites pelo
jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das
regras” (FOUCAULT, 2008, p. 36). O autor comenta ainda que:
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Uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de
métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de
regras e de definições, de técnicas e de instrumentos: tudo isto constitui
uma espécie de sistema anônimo à disposição de quem quer ou pode
servir-se dele, sem que seu sentido ou sua validade estejam ligados a quem
sucedeu ser seu inventor (FOUCAULT, 2008, p.30).

Já as formas de controle interno estão relacionadas aos “procedimentos de
controle e delimitação do discurso” de Foucault (2008a). Os internos são os
discursos que se auto regulam, exercendo o seu próprio controle, embora continuem
“determinando” o que deve ou não ser dito, mesmo quando não são expressos,
revelando-se como formas de controle interno o comentário, o autor e a disciplina.
O princípio do comentário tem a ver com os discursos que são produzidos
frequentemente em um curto espaço do tempo, com curta durabilidade, a exemplo
dos textos religiosos, científicos, jurídicos e literários. O comentário representa para
Foucault dois papéis de construção de novos discursos, que é desvelar o
silenciamento e repetir o que já foi dito.
No que diz respeito à construção do novo discurso, “existem os discursos
corriqueiros, que passam com o ato mesmo que os pronunciou, e os discursos que
estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam” (FAÉ,
2004, p. 411). Assim, “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua
volta” (FOUCAULT, 2010, p. 26), fazendo com que haja um desnivelamento entre os
discursos.
Ainda na concepção de Foucault, faz-se mister reafirmar que o poder não
está apenas na soberania, pois, em cada esfera da sociedade existe um micropoder
que une todas as esferas. Os micropoderes influenciam as ações dos homens,
deixando-os aptos para o controle do Estado, além de possuírem uma tecnologia e
história específica (FOULCAULT, 2005).
Por sua vez, como consequência do poder e os elementos que a ele
atinentes, produz-se o “efeito de sentido” que está ligado à formação do discurso, ou
seja, o discurso é evidenciado pelo efeito de sentido, é o momento em que o
imaginário encontra o real, é a produção resultante da enunciação.
Para Orlandi (1993), o entendimento do que é efeito de sentidos, remete à
compreensão da necessidade da ideologia na constituição dos sentidos e dos
sujeitos, “Sentido e sujeito são produzidos na história, em outras palavras, eles são
determinados” (MALDIDIDER, 2003, p.51). Efeito de sentido é a produção oriunda
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da enunciação, é no campo da enunciação que temos os efeitos de sentido;
estando, portanto, no campo do dizer (POSSENTI, 1997).

É da relação regulada historicamente entre as muitas formações discursivas
(com seus muitos sentidos possíveis que se limitam reciprocamente) que se
constituem os diferentes efeitos de sentidos entre locutores. Sem esquecer
que os próprios locutores (posições-sujeito) não são anteriores à
constituição desses efeitos, mas se produzem com eles (ORLANDI, 1993,
p.21).

Os efeitos do sentido são fundamentados da enunciação, podendo assim
serem produzidos. O Discurso Midiático e a Mídia conseguem regular o discurso de
acordo com os efeitos de sentidos que desejam produzir em seu interlocutor. É o
que será visto a seguir.

2.3 Análise do Discurso, Mídia e Discurso Midiático

A mídia está relacionada à comunicação, embora só tenha ganhado destaque
nos rituais de comunicação oral nas últimas décadas, por exemplo, “A retórica – arte
de se comunicar oralmente e por escrito – era muito valorizada na Grécia e na Roma
antigas. Foi estudada na Idade Média e com maior entusiasmo no Renascimento”
(BRIGGS e BURKER, 2006, p. 11).
Briggs e Burker (2006), tratam de um levantamento da mídia ao logo da
história, e mostram que a comunicação está dividida em física, transatlântica, oral,
escrita, visual, multimídias e clandestina. A comunicação física está relacionada à
comunicação de mensagem, em que as mensagens vinham junto com o fluxo de
mercadorias. A transatlântica era a que ocorria via o Atlântico. A oral se dava pela
literatura oral, em que os filósofos e cléricos da igreja falavam durante os sermões, e
o que eles falavam era considerada uma verdade absoluta. O governo acreditava
que a comunicação oral era a melhor forma de difundir as informações (BRIGGS e
BURKER, 2006).
A comunicação oral se dava em razão da maior parte da população não saber
ler. Não à toa, “os governos tinham plena consciência do valor do púlpito para
difundir informação, especialmente nas áreas rurais, e estimular obediência”
(BRIGGS e BURKER, 2006, p. 37). E mesmo com o advento da comunicação escrita

40

esse tipo de comunicação oral continua sendo muito utilizado, como o discurso na
imprensa radiofônica, a exemplo da mídia radiofônica, ou seja, as rádios.
A comunicação escrita era e ainda é disseminada nos registros escritos. Sua
diferença da oral era quanto ao tempo para ser propagada, ou seja, levava muito
tempo, isso devido às condições dos meios de transportes presentes naquele
período, enquanto a comunicação por mar era o meio mais rápido para que a notícia
chegasse a um local para então ser divulgada.
Com o letramento ou alfabetização da população, a disseminação de textos
escritos se espalhou, e somente no século XX, com a ampliação do uso da escrita,
surgiu a "sociedade da informação", que está relacionada à reestruturação do
capitalismo e ao avanço das tecnologias, e está fundamentada no fato de que a
informação é sua matéria-prima, os efeitos das novas tecnologias têm alta
penetrabilidade, predomínio da lógica de redes, flexibilidade, crescente convergência
de tecnologias (BRIGGS e BURKER, 2006).
A comunicação visual está relacionada à utilização de imagens, e esta ficou
conhecida inicialmente como "a retórica da imagem" conforme o crítico francês
Roland Barthes (1915-1980). No entanto, a comunicação visual ganhou destaque no
mundo contemporâneo com o surgimento da televisão em meados de 1950, que
“estimulou a emergência de uma teoria interdisciplinar da mídia” (BRIGGS e
BURKER, 2006, p. 11). Já a multimídia apela simultaneamente para os olhos e
ouvidos, com mensagem verbal e não verbal, ocorriam por meio de rituais “Os rituais
eram mensagens, mas também um meio mais ou menos eficaz de comunicar
informação” (BRIGGS e BURKER, 2006, p. 48), ou seja, os rituais eram e são
modelos de transmissão e informação, em modelos teatrais, sendo assim uma
comunicação em estilo de espetáculo.
Enquanto isso, a comunicação clandestina está relacionada ao sistema de
censura, sendo uma reação à proibição de materiais impressos que iam de encontro
aos interesses, na maioria das vezes, da igreja. Esse tipo de comunicação não é
datado do século XX e XXI, mas desde a Idade Média, quando documentos
proibidos eram publicados em sigilo. Por outro lado, quando essa relação ocorre por
meios de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio, a televisão e mais
recentemente a internet) se mostram como formas de propagação de ideologias,
que de alguma maneira exercem o poder de manipular o público.
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Segundo Luhmann (2005), a comunicação consegue regular os demais
sistemas sociais, ela produz e reproduze a realidade, ou seja, a comunicação está
relacionada ao sistema social “Aquilo que sabemos sobre nossa sociedade, ou
mesmo sobre o mundo no qual vivemos, o sabemos pelos meios de comunicação
[de massa]” (LUHMANN, 2005, p.15). A comunicação é unilateral, pois existem
trocas de diversos subsistemas e a comunicação é vista como um sistema
autopoiético e auto-referente, ou seja, ela alimenta de informações as notícias que
veicula. Harold Innis, canadense do século XX, identificou que “cada meio de
comunicação tendia a criar um perigoso monopólio de conhecimento” (apud
BRIGGS e BURKER, 2006, p. 16).
Com o passar dos anos a mídia tem um papel social relevante, pois tem um
poder de alcance que ultrapassa as fronteiras. Ela está presente na rotina das
pessoas e suas informações são transmitidas para inúmeros receptores, que é uma
massa susceptível a ser influenciada pelos discursos. Sendo assim, a mídia
comunica e é necessário observar o que ela comunica, ou seja, “A mídia tem o
poder de escolher aquilo que vai transmitir e a maneira como vai transmitir”
(MALDANER e MANDAJI, 2014, p. 2).
Segundo Charaudeau (2012, p.19) “as mídias não transmitem o que ocorre na
realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público”, ou seja, a mídia
pode distorcer o que é transmitido a qualquer momento.

A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível” e do
“selecionar o que é mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que se
construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada
aos objetivos das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel. Se são um
espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais
ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se
encontram nos parques de diversões e que, mesmo deformado, mostram,
cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado,
estereotipado do mundo (CHARAUDEAU, 2012, p.20).

A mídia tem o poder de manipulação do discurso, pois, muitas vezes,
apresentam algumas transgressões às regras de informação. Ela não é uma
instância de poder, mas tem o poder de manipular, pois ela nos mostra os
acontecimentos, que constrói ou representa uma realidade (CHARADEAU, 2012). A
mídia tem o poder de disciplinar “Toda instância de informação, quer queira, quer
não, exerce um poder de fato sobre o outro” (CHARADEAU, 2012, p. 63). A mídia
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tem o poder de manipular, cria vontade de verdade, pois, a mídia é uma parte não
só ativa na definição do que acontece, mas é parte ativa na criação de ficções, de
versões do que ocorre”, conforme escreveu o Luiz de Queiroz ao Jornal de Todos os
Brasis em 2015, pois a mídia não cobre mais acontecimentos, ela acaba
transformando este acontecimento em uma verdade que atende a uma parcela, que
tenta torna este uma verdade para o todo, sendo assim, a vontade de verdade
acaba exigindo um discurso verdadeiro, pois todos querem que seu discurso seja
aceito como verdade.
A mídia tem como maior objetivo alcançar a população com suas
informações, propagando assuntos importantes, úteis e atuais. A mídia está sendo
considerada o principal instrumento de formação de opinião e produtor de discursos
na sociedade contemporânea. Assim, é necessário investigar os possíveis efeitos
ideológicos do discurso impregnado nas propagandas, nas notícias e mensagens
televisivas, além dos outros meios de comunicação.
Cada vez mais a mídia tem se tornado um objeto de estudo da Análise do
Discurso, pois, com a aproximação desses estudos é possível compreender o
funcionamento dos movimentos de memória, dos efeitos de sentido e da produção
de identidades. Os usos de imagens geram sentidos e provocam um processo de
recepção nos sujeitos sociais, ou seja, a mídia tem modificado os processos de
comunicação e provocado novas interações comunicativas entre os atores sociais
(BRIGGS e BURKE, 2016).
Para Gregolin (2007, p.16), os estudos da mídia estão articulados com a
Análise do Discurso, pois ambos têm como objeto as produções sociais de sentidos,
e a relação dos dois é enriquecer ambos os campos. Na sociedade contemporânea,
a mídia é um “dispositivo discursivo” por meio do qual é construída uma “história do
presente”, visto que ela constitui a história criando uma identidade que nos liga do
passado ao presente.
Por consequência, cada vez mais a mídia vem sendo objeto de estudo dos
analistas de discursos, porque “os estudos da mídia podem estabelecer um diálogo
extremamente rico, a fim de entender o papel dos discursos na produção das
identidades sociais” (GREGOLIN, 2007, p.13).
Com efeito, a Análise do Discurso tem discutido bastante como ocorre a
produção de sentidos na mídia. Para Foucault, a mídia é um elemento importante
nas características do biopoder. E segundo Baracuhy (2010, p. 174), “A mídia joga
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com múltiplos sentidos e múltiplas construções identitárias para manipular os gestos
de interpretação dos seus leitores”.
No que diz respeito à mídia, é possível perceber que ela possui um poder de
envolver e arrebatar nossa atenção com a sua presença maciça diuturnamente,
gerando uma dimensão indispensável de nossa hodierna existência, impossível de
se furtar de presença e representação (SILVERSTONE, 2002). A mídia é um
instrumento

de

disseminação

de

informações

que

está

associada

aos

acontecimentos recentes da história. Conforme Tavares (2012, p.48):

A mídia é dessa forma, um instrumento de disseminação, a articulação da
memória. Essa memória, que fixa acontecimentos tanto no espaço público
quanto no privado, está registrada por enunciados verbais ou imagéticos
materializados e discursivizados nos arquivos midiáticos.

A mídia é um importante instrumento de divulgação, pois passou a
desempenhar papel decisivo na sociabilidade dos acontecimentos, a ponto de
produzir e reproduzir os enunciados tornando-os uma verdade.
Patrick Charaudeau (2012) comenta sobre a visão de quem emite, recebe e
interpreta o enunciado, através de três níveis de interação: sentido comunicativo,
sentido situacional e sentido linguístico. Sua obra ainda trata sobre processo
contemporâneo

de construção

de

identidades (instâncias do

contrato de

comunicação do discurso político) e um diagnóstico cauteloso sobre a influência da
mídia na emergência de uma nova ética política (CHARAUDEAU, 2012). Ainda
segundo Charaudeau (2012), a mídia tem a função de informar o que está
acontecendo no mundo e em quais circunstâncias, além da regulação do cotidiano.
Os meios de comunicação vêm sendo utilizados como instrumentos de
subversão na sociedade contemporânea, tendo em vista essa subversão está mais
presente na ordem do discurso, os meios de comunicação por meios das mídias
subversivas são capazes de influenciarem os discursos. Ocorre que, o que se
espera da mídia é que ela se realize fiscalizando o poder do Estado, “exercendo
assim a forma mais bem-acabada de “controle social”: em relação ao dinheiro
público, às ações públicas, numa palavra, aos negócios públicos” (FONSECA, 2011,
p. 42), ou seja, espera-se que a mídia prestasse serviço à sociedade, sendo uma
entidade de “comunicação social” para atender a toda democracia, informando o que
estava acontecendo no âmbito da política.
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Há uma grande contradição quanto aos órgãos da mídia (emissoras de TV’s,
rádios, jornais, revistas, portais), que sempre estiveram nas mãos da iniciativa
privada, e tem como os “donos do poder”, na maioria das vezes, os próprios
senhores dos meios de comunicação (FONSECA, 2011). Com efeito, a mídia ainda
reflete a reação da classe dominante contra aqueles que vão de encontro aos
interesses dos que exercem o poder.
Para Lima (2004), existe um vínculo entre comunicação e mídia, no entanto, a
mídia é compreendida como “o conjunto das instituições que utiliza tecnologias
específicas para realizar a comunicação humana” (LIMA, 2004, p. 50). E através dos
veículos de comunicação é que são transmitidos em grande parte os discursos
ideológicos. A mídia possui ainda a capacidade de intervir sobre a realidade, as
ideias e ações do homem. Para Fausto Neto (2008, p. 96), a “A midiatização institui
um novo ‘feixe de relações’, engendradas em operações sobre as quais se
desenvolvem novos processos de afetações entre as instituições e os atores
sociais”.
Percebe-se que os veículos midiáticos vêm sendo utilizados como
instrumentos de poder desde o Golpe de 1964. Na ocasião, esses meios foram
utilizados pelos setores conservadores da sociedade e elites oligárquicas para
criticarem as políticas públicas de João Goulart, que realizava reformas estruturais
na política, agrária, eleitoral e educacional no país, à época. A mídia é usada cada
vez com maior intensidade como mecanismo de manipulação das massas, a serviço
de interesses particulares.
De acordo com Silva e Santos (2009, p.2), “o poder de manipulação da mídia
pode atuar como uma espécie de controle social, que contribui para o processo de
massificação da sociedade, resultando num contingente de pessoas que caminham
sem opinião própria”.
E essa mídia passou a ser utilizada com afinco quando Vargas saiu vitorioso
nas urnas em 1950, mostrando o descontentamento da classe dominante, ao
mesmo tempo em que mostrava o sucesso de Vargas junto à população mais pobre,
entretanto, já era previsível o descontentamento da classe dominante com a volta
deste ao poder nos braços do povo, e “ele considerava a necessidade de contar com
um veículo de comunicação para enfrentar o fogo cerrado da mídia aliada aos
setores mais conservadores” (DANTAS, 2014, p. 60).
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Em seguida, a mídia, contrariando as ações de Vargas, passou a realizar
denúncias que prejudicavam o governo. Anos se passaram e a mídia continuava
sendo utilizada como meio para derrubar aqueles que iam de encontro aos
interesses da classe dominante, consequentemente, “a participação da mídia nos
acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1964 contribuiu de maneira decisiva
para a implantação da ditadura que dominaria o país por 21 anos (DANTAS, 2014,
p. 65).
O poder, a mídia e a sociedade apontam intensas micro-relações de poder,
em que este é constituído de relações de forças, ao passo que, muitas vezes, esse
poder não é relacionado à força, mas sim é implementado por meio do discurso. A
mídia age, na maioria das vezes, dotada de intencionalidade, atingindo toda a
massa, sendo capaz de persuadir ou convencer, e isto ocorre por meio de
estratégias discursivas ou de convencimento. Os usos dessas estratégias auxiliam
“os processos interacionais, o atingimento dos seus objetivos, articulando essas
mesmas ações em momentos de preservação das faces relacionais (interação),
conscientemente ou não” (SORGON e CRUBELLAT, 2012, p. 118).
Surge, então, a mídia como um “quarto poder” no século XIX. Esta seria um
órgão responsável pela fiscalização do Legislativo, Executivo e Judiciário, e tinha
como finalidade denunciar as transgressões referentes aos direitos democráticos
(NETTO, 2013; MORAES et al, 2013). O termo “quarto poder” está associado à
influência de poder da mídia nas tomadas de decisões, ou seja, está relacionado à
liberdade de imprensa, em que a mídia seria mais democrática e participativa.
Roger Silverstone, em sua obra: “Por que estudar a mídia?” sustenta que é
necessária a formação de uma “cidadania informada”, em que a sociedade tenha o
direito de fiscalizar o “quarto poder”, que seria a mídia ou a imprensa, no entanto, a
mídia manipula informações e o indivíduo recebe o que foi dito sem nenhum tipo de
legitimação, não raro levando-o a adotar posturas e opiniões viciadas.
Assim, o referido autor propõe uma espécie de “quinto poder”, em que o povo
poderia ter o direito de compreender como funciona a mídia, de forma a mitigar a
influência no imaginário do povo. “Precisamos saber, todos nós, como a mídia
funciona e precisamos saber como ler e compreender o que lemos e ouvimos”
(SILVERSTONE, 2002, p. 283).
Segundo Rodrigues (1997), o discurso midiático funciona de maneira
espontânea e ininterrupta, interligada a enunciados que são mostrados de maneira
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direta, mas que esconde os seus processos de origem, quer dizer, o discurso
midiático é camuflado por um processo de enunciação, sempre na terceira pessoa
do verbo. Os discursos midiáticos são discursos abertos, públicos, entendidos por
muitos, dado o interesse coletivo que os suscitam. Muitas vezes o discurso midiático
tem o poder de manipulação.
O poder da argumentação está relacionado ao quanto a língua tem
capacidade de persuadir o leitor de acordo com os seus interesses. A argumentação
é inerente a todo ser humano, pois, quando nos comunicamos estamos
argumentando, e isto é uma prática social. Segundo Breton (2003, p. 64),
“argumentar é mais que simplesmente conceber um argumento. É também, mais
globalmente, comunicar, dirigir-se ao outro, propor-lhe boas razões para ser
convencido a partilhar de uma opinião”. Para Fiorin (2015), as formas de
argumentação estão apresentadas na maneira de persuasão.
A mídia tem o poder da argumentação através da persuasão e da
manipulação por meio do discurso, ou seja, é “através de estratégias discursivas que
podem ser identificadas à luz da análise do discurso, da teoria da argumentação ou
da semiótica, entre outras linhas teóricas” (LOPEZ e DITTRICH, 2004, p. 7). Assim,
o processo da midiatização ocorre quando os meios de comunicação passam a
intervir na organização da sociedade e seus agentes, “A midiatização retrata, acima
de tudo, a prestação de serviço exercitada pela mídia” (FAUSTO NETO, 2006, p.
14). A mídia exerce poder sobre a sociedade de massa, sendo capaz de manipular
as escolhas individuais de cada um. Dependendo do grau de persuasão, ela
interfere no campo comportamental, social, econômico, psicológico, assim como no
político.
Na política, a mídia é uma ferramenta particularmente eficaz, pois “mídias
disciplinam pela maneira de mostrar, enquanto mostram, elas controlam pelo próprio
mostrar” (GOMES, 2003, p. 77). Na Análise do Discurso, a mídia está mais voltada
para uma abordagem interdisciplinar, pois comporta o “conjunto de princípios
facilitadores do diálogo entre as disciplinas, de forma a permitir reestabelecer uma
visão mais ampla e integradora do conhecimento e dos objetos do conhecimento”
(FERNANDES, 2010, p. 75). Pode-se dizer que há uma grande transformação na
política em virtude da midiatização associada ao avanço das tecnologias, no advento
da internet (PASSETTI, 2008). As mídias de informação estão associadas a
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informação cidadã e concorrência comercial, o que acaba gerando estratégias para
tornar verdade os eventos (CHARAUDEAU, 2008).
Chomsky (2013), em suas pesquisas, trabalha a propaganda política e a
manipulação, que faz com que haja uma construção de opinião do sujeito. Ele
mostra que os eventos mais recentes na história global foram manipulados, para
atender aos interesses de uma minoria, e que era necessário tornar os
acontecimentos em uma verdade, para que todos pudessem aceitar. Isso acontece
através de estratégias de distração, ao mesmo tempo que cria problemas, cria
soluções; estratégias de gradualidade e deferimento, tratando o público como
crianças, utilização de aspectos emocionais, como o uso de imagem de crianças,
mantendo a população ignorante no que está realmente ocorrendo.
Trata-se, portanto, de uma sociedade que é refém de suas memórias e da
ideologia, no que concerne ao discurso político. Este sempre com o objetivo de
manipulação, visto que o discurso político tem poder de manipulação, pois a
“característica fundamental do discurso político é que ele necessita - para sua
sobrevivência - impor a sua verdade a muitos e, ao mesmo tempo, é o que está mais
ameaçado de não conseguir” (PINTO, 2006, p. 89). É o discurso em que a verdade
está em jogo, sendo construído e descontruído à medida que os interesses sejam
necessários, ou seja, o discurso político está em constante desconstrução.
Para Charaudeau (2008), discurso político não está relacionado à esfera dos
governantes, dos futuros governantes e nem de pensadores da política. A criação do
discurso político é realizada em três momentos: o primeiro é o da elaboração de
sistemas de pensamento; o segundo, dos atos de comunicação entre os atores da
cena política; e, por fim, o lugar onde se produz o comentário, em princípio alheio ao
campo da ação política - sendo que esses momentos não são estagnados. Estão em
processo de transformação em que o jogo político passa a deixar gradualmente o
terreno dos sistemas de pensamento e das ideologias para se centralizar na
encenação dos embates políticos.
Nos embates, por sua vez, são usados os mecanismos de comunicação, em
que pese o papel da instância midiática seja impreciso, tendo em vista que, ao
mesmo tempo em que seus participantes são legitimados, eles buscam novos
adeptos. O uso da mídia serve para a construção da credibilidade política e a
identidade dos sujeitos se constrói com base na sua legitimidade, na sua capacidade
de atuar na esfera pública de maneira concreta (CHARAUDEAU, 2008).
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A construção da imagem é preponderante na política contemporânea, posto
que os políticos trabalham com a credibilidade, que é a matéria prima da política um capital simbólico, ao passo que a mídia é o “meio de produção desse capital,
tanto para construí-lo como para destruí-lo, como é o caso do escândalo político”
(GUARESCHI, 2007, p. 5). A mídia tem o poder de mostrar a realidade, assim como
esconder esta realidade.
Para Pêcheux, todo discurso se constitui a partir de uma memória e do
esquecimento, no entanto, o discurso político é um efeito da memória, uma vez que
ele surge e desaparece em determinados momentos históricos. Ainda nesse sentido,
segundo Courtine (2006, p. 92), “o discurso é um lugar de memória porque ele traz o
vestígio, inscrito nas suas formas, das flutuações e das contingências de uma
estratégia; a impressão sedimentada de uma história, de suas continuidades e de
suas rupturas”. Ainda para o autor, existe no discurso um sistema de conservação
do arquivo, ou seja, uma rede de disseminação que permite ressurgir os enunciados,
tornando-os, uma vez mais, disponíveis, quando as necessidades de luta os
reclamarem, e isso acaba conferindo um poder político eficaz, porque os discursos
carecem de serem relembrados (COURTINE, 2006).
Segundo Klein (2017) e Souza (2016), o impeachment de 2016 foi um ataque
jurídico, parlamentar, político, institucional, coercitivo, social e midiático contra a
democracia, remetendo-se à história política do Brasil, uma vez que guarda forte
semelhança ao que ocorreu no início de 1964, à época do então presidente João
Goulart, em que pese a atualização dessa memória teve o seu primeiro fato
desprovido de uma longa questão processual jurídico-política como foi em 2016
(KLEIN, 2017, p. 22).
Num quadrante mais específico, a mídia tem exercido um papel fundamental
para a transformação da mulher em todos os setores da sociedade, materializandose

em

diversos

os

ambientes

e

relações,

porém,

mantendo

aspectos

preconceituosos relacionados ao machismo, a ponto de conseguir tornar “verdade”
algumas vontades de verdade, como emplacar forçosamente as famigeradas
“pedaladas fiscais” como motivo para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff,
enquanto que nas gestões anteriores e posteriores a ela, as “pedaladas fiscais”
perduraram – e ainda remanescem sem qualquer consequência política como à
aplicada à Dilma Rousseff.
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Ainda nesse contexto do ofício midiático, por possuir elementos que
constroem discursivamente os fatos a partir da história, replica o acontecimento no
sentido de desejar determinada e suposta veracidade fática. Nessa linha de
raciocínio, a literatura mais festejada se manifesta: “E a mídia, como prática
discursiva que é, trata de fazer repercutir a história em meio as suas vontades de
verdade. Não a verdade da mídia (somente), mas a verdade de um povo que resiste
à resistência” (TAVARES, 2012, p. 212).
Percebe-se, por consequência, que o papel da mídia nesse processo foi não
apenas o de levar informação, mas de constituir uma formação da opinião pública,
gerando compreensões no sentido de afirmar que o “golpe que envolveu
decididamente o Legislativo, o Judiciário e os meios de comunicação exigiu que
fosse incluída na agenda de debates da sociedade a problemática do papel da mídia
para a construção – ou o desmonte – da democracia” (MARTINS, 2017, p. 34).
Nos últimos anos, o poder midiático de uma maneira geral em seus diversos
veículos de manifestação têm reafirmado a sua força, especialmente em razão da
utilização das redes sociais, acelerada com a dinamicidade da internet e da
comunicação móvel, permitindo que muitas vezes a realidade se confunda com o
virtual - por meio das fake news - e gerando, via de consequência, a multiplicação
das realizações das vontades de verdades já mencionadas alhures, alterando assim
os relacionamentos e os comportamentos.
Importa mencionar também que “a evolução do comportamento do homem
contemporâneo com os meios de comunicação ocorre também com as
transformações das mídias, as quais ele está em contato, direto ou indiretamente”
(ROCHA e ALVES, 2010, p. 223). Entretanto, as redes sociais “se destinam, mais
especificamente, a denotar sistemas computacionais construídos para conectar as
pessoas, permitindo a troca de informações” (GOULART, 2014, p. 12).
Para Raquel Recuero (2009), as redes sociais correspondem a um conjunto
de pessoas, instituições ou grupos que interagem entre si, e por meio da rede
mundial de computadores se firmaram em sites. A partir daí, pode-se entender que a
utilização da internet nos smartphones permitiu que as redes sociais conseguissem
intervir no discurso político do país.
Na concepção de Aggio e Reis (2012, p.159), as redes sociais se destacam
pela centralidade das “informações constantemente atualizadas sobre fatos, eventos
e personagens políticos são compartilhadas e discutidas ordinariamente”. Com isso,
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o uso desses meios para a comunicação entre os sujeitos políticos e cidadãos vem
crescendo devido a fatores como o baixo custo de manutenção e a ausência da
necessidade de intermediários.
Ainda, essas redes sociais funcionam como lugar de memória discursiva, pois
o que é posto nas redes sociais diz respeito a eventos que emergem a partir de uma
eventualidade histórica específica, que é atualizada ou esquecida, conforme o
discurso e o acontecimento. Um exemplo disso se dá nas figuras a seguir:

Figura 1 - Memória discursiva, que é enfatizado com o enunciado da camiseta usada por
Manuela D’ávila com o dizer “Lute como uma garota”.

Fonte: http://olhares.sapo.pt/lute-como-uma-dilma-foto8230555.html.

Na figura acima, há um resgate da memória no que diz respeito ao fato de
Dilma Rousseff ter enfrentado um período de ditadura militar enquanto jovem. Por
isso o sintagma “lute como uma Dilma”. Essa afirmação se repete em outro
momento mais atual, retomando o signo “garota”, como na frase da camiseta de
Manuela D’ávila observada abaixo:

51

Figura 2 – Uma atualização do discurso em 2018 por Manuela D’ávila com o dizer “Lute como
uma garota”.

Fonte: https://www.google.com.br/=Manuela+D%E2%80%99%C3%A1vila++LUTE+COMO+DILMA

Percebe-se um vestígio de memória associando um evento do presente
(2018) a um evento do passado (2016), utilizando-se de um jogo de imagens de
forma a permitir que haja uma verdade que busca o discurso da atualização do
acontecimento discursivo
Com a acessibilidade às redes sociais ampliou-se o espaço para as pessoas
se manifestarem através do compartilhamento de informações, por meio dos vários
gêneros discursivos, inclusive de memes relacionados às temáticas de maior
evidência nas informações midiáticas.
Os memes são gêneros discursivos gráficos utilizados nas redes sociais
principalmente para fins humorísticos, cujo objetivo é transmitir uma mensagem e,
por sua própria natureza, propõem sempre alguma mensagem subliminar, podendo
surigr em qualquer contexto das relações sociais e humanas. Não raro também são
fortemente utilizados no discurso político no âmbito da conjuntura brasileira. Sobre
esse gênero discursivo, objeto de estudo desta pesquisa, falaremos a seguir.
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2.4 Gênero Discursivo: Memes

Nas práticas discursivas da mídia, é possível encontrar variados gêneros do
discurso, entre eles, os Memes e as charges. Para Bakhtin (2003, p. 42) todo e
qualquer tipo de comunicação (verbal ou não verbal) se dar por meio de um gênero
do discurso, pois os gêneros são “entendidos como domínios ideológicos que
dialogam entre si e produzem, em cada esfera, formas relativamente estáveis de
enunciados”, sendo, então, a linguagem dialógica, e heterogênea.
Em nossa pesquisa será abordado o Meme como um gênero discursivo.
Milner (2013) trata os memes como “simbólicos multimodais”, já para Bayerl e
Stoynov (2014, p. 4, apud CHAGAS, 2018) os memes representam uma “faceta da
‘democratização’

do

ativismo

online,

que

ocorre

em

paralelo

à

‘hiper-

democratização’ dos registros audiovisuais para propósitos políticos”.
Na Análise do Discurso, a utilização de memes pode ser considerada uma
estratégia de linguagem, do tipo irônica e de humor estratégico. O uso de ironias tem
como objetivo “desmascarar valores que se colocam como únicos e verdadeiros,
denunciar problemas e acontecimentos culturais, sociais e históricos” (SOUZA,
2008, p. 42), ou ainda “O processo irônico fundamenta-se na lógica dos contrários
na tensão entre o literal e o figurado e numa relação muito especial entre o
enunciador e seu objeto de ironia, e entre o enunciador e o enunciatário” (BRAIT,
1996, p. 129).
O conceito de memes foi inicialmente estabelecido por Richard Dawkins, em
1976, na obra O gene egoísta. O meme é uma forma de linguagem que representa
uma ressignificação de uma informação, ou seja, trata de uma releitura de uma
imagem. Na perspectiva de Dawkins (2001) os memes e genes tem uma
característica em comum que é a sua capacidade de replicação. O gene está
relacionado à teoria da evolução natural, e o meme estaria relacionado ao aspecto
social e cultural da sociedade, sendo assim, os memes e os genes são similares.

Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que
transmita a idéia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade
de imitação. "Mimeme" provém de uma raiz grega adequada, mas quero um
monossílabo que soe um pouco como "gene". Espero que meus amigos
helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir como
consolo, pode-se, alternativamente, pensar que a palavra está relacionada à
"memória", ou à palavra francesa même (DAWKINS, 2001, p. 192).
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Sendo o Meme um gênero que faz circular uma ideia de imitação e está
relacionado à memória, estabelece, então, segundo Dawkins (2001), uma ligação
com o termo gene, que é a unidade fundamental da hereditariedade. E a espécie
humana não evolui apenas da genética, mas das interações culturais e do
desenvolvimento da sociedade ao longo dos anos. O gene “foi definido não de
maneira rígida absoluta, mas como uma unidade de conveniência, um pedaço de
cromossomo com fidelidade de cópia suficiente para servir como unidade viável de
seleção natural” (DAWKINS, 2001, p.217).
Os memes correspondem a um fragmento de informação, que pode se
expandir em diversas configurações como slogans, desenhos, sons e etc. Para
Martino (2015, p. 177-178), os memes estão associados a “imagens, sons, gestos,
palavras, melodias, jeitos de se vestir e até mesmo elementos complexos como
crenças ou rituais se disseminam pela sociedade na forma de meme”. Os memes
tem como objetivo a interação com os participantes (representados e interativos),
tendo como conteúdo proposicional o de memorizar histórias sociais e culturais do
contexto atual. Sua forma é multimodal, ou seja, existe a incorporação de diferentes
modos semióticos, tendo como função primordial a de mostrar ideologias sociais
incorporadas. O meme é algo que pode ser copiado, repassado de pessoa para
pessoa, sendo, muitas vezes, considerados como “modismos usados durante um
período de tempo, muito populares nas comunicações por redes” (CARVALHO e
KRAMER, 2013, p. 86)
Trazendo-o para o campo da mídia, de um modo geral, o meme é uma figura
ou frase utilizada de forma repetida. Na internet, os memes “são entendidos como
ideias, brincadeiras, jogos, piadas ou comportamentos que se espalham através de
sua replicação de forma viral” (FONTANELLA, 2009, p. 8), caracterizados a partir de
determinados aspectos sociais, culturais, temporais, espaciais etc. O uso de memes
tem sido difundido em razão da abrangência das redes sociais, e passa a realizar a
análise de um conteúdo que se torna popular dentro das redes. Já segundo Martino
(2015 p. 178), os memes podem ser produzidos com recursos básicos de edição
“qualquer pessoa com conhecimentos rudimentares de edição de imagem digital
pode, potencialmente, se apropriar de uma ideia, modificá-la e compartilhá-la”.
A política do uso de memes, sobretudo nos veículos da mídia eletrônica vem sendo utilizada como “piadas” de uma matriz publicitária. Na destituição do
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governo de 2016 o meme foi um recurso bastante utilizado pela mídia online, e seu
uso serviu para a propagação da política do espetáculo (FERNANDES et al., 2016).
A leitura dos memes possui um aspecto multimodal e provoca os vários efeitos de
sentidos. Este é um gênero criado por meio de imagens, fazendo uma abordagem
social, cultural e histórica, do presente ou do passado, com a adesão de um texto
atual. Vejamos a figura a seguir.
Figura 3 - Oficialmente Brasil Troca Expressão: de Lágrimas de Crocodilo, por Lágrimas de
Eduardo Cunha!

Fonte: https://contraogolpefascista.wordpress.com/2016/07/07/oficialmente-brasil-mudaexpressao-lagrimas-de-crocodilo-por-lagrimas-de-eduardo-cunha/.

A expressão “lágrimas de crocodilo” é uma expressão idiomática utilizada
quando alguém simula o sentimento do choro, e pelo contexto do acontecimento do
impeachment de Dilma Rousseff. Lembremos aqui, então, quando Eduardo Cunha
deu início ao processo, para tirar a presidenta do poder, usando o discurso de que
era necessário acabar com a corrupção, sendo que eles estavam envolvidos
diretamente em diversos esquemas. Com a expressão “lágrimas de crocodilo” no
meme mostra uma atualização do acontecimento por meio da ação de Eduardo
Cunha que arquitetou com seus aliados o impeachment de Dilma Rousseff.
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2.5 A Construção da verdade e o impeachment de 2016

Como já exposto alhures, os saberes que constroem as verdades são
constituídos pelas práticas discursivas, e parte dessa construção possui forte ação
da mídia, que contribui para a formulação de uma opinião pública, a qual se mostra
favorável ao impeachment, tanto é que após as diversas manifestações favoráveis
ao processo houve uma intensa cobertura dos meios de comunicação disponíveis.
Essa construção se deu de tal maneira que a decisão em favor do
impeachment pelo Poder Legislativo, por cada um dos parlamentares, que em seus
votos proferidos ao vivo invocava qualquer outro fundamento que não o atribuído
formalmente, ou seja, enquanto a acusação que pesava contra a então Presidenta
Dilma Rousseff se referia a uma suposta conduta ilegal conhecida por “pedaladas
fiscais”, os atores políticos – congressistas - aptos a julgar, vociferavam o “sim” –
que significava o prosseguimento do processo de impedimento -, em nome dos seus
próprios filhos, de seus netos, de sua família particular, e até mesmo à memória do
Coronel Brilhante Ustra – conhecido torturador no sombrio período de 1964.
Percebe-se, portanto, que não houve nenhuma conduta antijurídica que
justificasse tal decisão colegiada, uma vez que o objetivo parecia ser única e
exclusivamente a insatisfação política que permeava a gestão da Presidenta Dilma
Rousseff, em que pese essa insatisfação não poderia ter o condão de depor alguém
do Poder que foi legalmente constituído, além do que não se identificou – mesmo a
posteriori – a existência da suposta prática de atos ilegais. Aliás, o que restou
clarividente com a permanência dos direitos políticos de Dilma Rousseff, inclusive
permitindo que ela pudesse se candidatar em qualquer cargo eletivo já nas eleições
seguintes.
Dessa forma, os efeitos de sentido do discurso político fizeram apenas
parecer que haveria motivos jurídicos para tal condenação, embora quando
observados outros aspectos de manipulação dos mecanismos de poder - mormente
os relacionados ao discurso midiático e político -, vários elementos aqui apontados
geram incoerência de fundamentos que de forma alguma se coadunam.
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2.5.1 Mulher e Política: a Primeira Presidente Mulher no Brasil
Historicamente, a mulher sempre foi subjugada para segundo plano e
considerada inferior, tendo sempre a necessidade de se manifestar com o objetivo
de lutar constantemente pelos seus direitos. Diversas figuras femininas lutaram para
poder ter voz nas tomadas de decisões. Mulheres como Nísia Floresta (1810-1985),
Bertha Lutz (1894-1976), Josefina de Azevedo (1851 - ?), Leolinda Daltro (1859 –
1935) entre outras, que se empenharam pela igualdade de direitos entre mulheres e
homens.
A participação da mulher no processo democrático tem se mostrado de
grande valia para o aperfeiçoamento das relações sociais e da humanidade,
especialmente do ponto de vista da condição própria da mulher, porém, ainda são
bastante presentes os obstáculos dessa atuação feminina, posto que o próprio
processo que permitiu a cooperação da mulher como “cidadã” se deu por sucessivas
superações de barreiras, especialmente na tomada de decisão e às pertencentes ou
relacionadas aos grupos minoritários, ou ainda aos “grupos mais socialmente
vulneráveis, como idosos, crianças, deficientes e as próprias mulheres (LIMA, 2015,
p.2).
Essa trilha política feminina tem se estendido desde há muito, iniciando-se
com um moroso processo para que a mulher pudesse ter direito ao voto na política.
Em 1891, com a aprovação da Lei Saraiva5, que determinava como critérios para
votar ser do sexo masculino, maior de 21 anos e ter uma renda anual determinada,
até mesmo porque a concepção da lei era elitista, e a exclusão das mulheres e dos
analfabetos estava relacionada à questão de eles serem influenciados por patrões,
maridos ou familiares (CHAIA, 2010).
O sufrágio era bem estabelecido na política brasileira, bem como em outros
países – como em meados do século XIX na França. Por muito tempo, o direito de
votar pertencia a poucos homens, aqueles de cor “branca” e que tivessem bens.
Somente a partir desse período, o fim do sufrágio censitário fez emergir o
questionamento quanto à separação política entres os homens e as mulheres, tendo
5

Lei saraiva ou Lei do Censo foi estabelecida pelo Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, reforma
eleitoral de introdução do voto direto no Brasil, excluíram-se mulheres, mendigos, praças de pré e
religiosos em comunidade claustral. O argumento utilizado para a exclusão de analfabetos e
mulheres do processo eleitoral justificava-se pela ideia de que seriam mais influenciáveis, fosse pelos
patrões, fosse pelos maridos e pais. Portanto, por esse argumento as mulheres e os analfabetos não
teriam opinião política própria (CHAIA, 2010, p. 2).
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em vista que essa supressão decretada ocorrera em razão do “sexo” (VERJUS,
2005). Quando se legitimava a exclusão com base na diferença biológica entre o
homem e a mulher, estabelecia-se que a diferença sexual não apenas era um fato
natural, mas também uma justificativa ontológica para um tratamento diferenciado no
campo político e social (SCOTT, 2002, p. 26).
Dessa maneira, esse direito expunha clara demonstração de desigualdade
entre homens e mulheres, denotando claramente a relação entre o gênero e o
poder, e só na década de 1980, quando as mulheres que participavam dos
movimentos feministas começam a se apropriarem da discussão de gênero, tendo
em vista que somente aos homens pertenciam o poder, razão pela qual se afirma
que: “quando opomos homem/mulher, lidamos com categorias essencializadas,
ignorando as profundas distinções que existem entre os homens ou entre as
mulheres” (LOURO, 1995, p.115). Por isso, observa-se que elementos do poder
estão relacionados à discriminação e ao preconceito do homem em relação à
mulher. E somente após transcorrido tanto tempo, legislações foram criadas para
permitir que a mulher tenha participação no direito de votar e ser votada (COSTA et
al., 2012).
No Brasil foi a partir de 1932, que o voto feminino foi obtido por meio do
Código Eleitoral Provisório, instituído pelo Decreto n° 21.076, de 24 de fevereiro de
1932, que regulamentava o alistamento e o processo eleitoral em todas as esferas e
onde o destaque foi o “sufrágio universal e secreto” (ARAÚJO, 2003, p. 135), tendo
direito a votar todos os brasileiros maiores de vinte e um anos, alfabetizados e sem
distinção de sexo, sendo que apenas as mulheres casadas com autorização do
marido, viúvas ou solteiras com renda, poderiam votar (ARAÚJO, 2003). Em 1933,
Carlota Pereira de Queirós foi eleita a primeira deputada federal brasileira pelo
Estado de São Paulo.
Com a eclosão dos movimentos feministas, as mulheres deixaram a posição
de silenciamento que lhes cabia na sociedade patriarcal para uma fase de maior
visibilidade social e mais acentuado progresso pessoal (PRAUN, 2011), enquanto
para Scott (1995), o gênero veio se opor ao determinismo biológico entre os sexos,
embora o termo “gênero” determine igualdade, e que “as mulheres e os homens
eram definidos em termos recíprocos e não se poderia compreender qualquer um
dos sexos por meio de um estudo inteiramente separado (SCOTT, 1995, p. 72).
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Com isso, o surgimento das relações de gênero como conceito científico passa a
estar relacionado ao movimento feminista.
O sufrágio feminino ganhou destaque entre os séculos XIX e XX, quando a
luta pela igualdade de direitos passou a ficar mais intensa, não limitando a figura da
mulher ao âmbito do lar. Já se percebia que a visibilidade da mulher estava
relacionada à segregação social e à política que, aliás, vem perdurando ao longo da
história (LOURO, 1997).
Na virada do século, as manifestações contra a discriminação feminina
adquiriram uma visibilidade e uma expressividade maior no chamado "sufragismo",
ou seja, no movimento voltado para estender o direito do voto às mulheres (LOURO,
1997, p. 15), em que pese reconhecidos avanços da participação da mulher na
política, segundo Bourdieu (1989; 1999), as mulheres são desprovidas de capital
político6, ou seja, as mulheres não são capazes de atuarem na política, pois a
função de poder está relegada aos homens. E as mulheres que estão no poder por
meio da política apresentam uma “sensibilidade especial” por isso seria a agente de
uma política do desvelo oposta à política de interesses masculina” (MARTINS, 2007,
p. 15).
Em 1995, na quarta conferência das Nações Unidas sobre as mulheres, em
Pequim, foi debatida, entre outros assuntos, a participação feminina na política,
restando determinado o sistema de cotas, que tem como objetivo acelerar a
participação da mulher às instâncias de representação, para poder atender ao
princípio da isonomia que trata o artigo 5° da Constituição Federal de 1988, que
afirma serem “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
No entanto, esse princípio constitucional de igualdade não vinha surtindo
efeito no Brasil, o que fundamentou a necessidade de se implantar um sistema de
cotas para que houvesse essa contemplação da mulher na política, tudo com a
colaboração diversa de fatores conforme apontou Martins (2007): fatores estruturais,
incluindo os níveis de desenvolvimento socioeconômico; o impacto das instituições
políticas, como o sistema de escolha dos candidatos; e os fatores culturais, como a
predominância de atitudes tradicionais definindo os papéis de gênero, poderiam
influenciar.

6

Segundo Bourdieu (1989) o capital político é uma das formas de capital simbólico presentes nas
sociedades contemporâneas. É uma espécie de crédito social que confere poderes ao homem
político. O homem político retira sua força política da confiança (ou crédito) que um grupo põe nele.
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Esse sistema de cotas foi estabelecido no Brasil por meio da Lei nº 9.100/95,
artigo 11 ” § 3º, que 20 % (vinte por cento), no mínimo, das vagas de cada partido
devem ser ocupadas por mulheres” (BRASIL, 1995). Já a lei nº 9.504/97 determina o
mínimo de 25 % (vinte e cinco por cento) e o máximo 75% (setenta e cinco por
cento) para cada sexo (BRASIL, 1997). Com essas leis, houve um acréscimo no
número de representantes mulheres no poder, mostrando resultados eficientes
oriundos da cota.
Outra força que contribuiu para a participação feminina na política foi em
razão do movimento criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) Mulher
Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, e o Empoderamento das
Mulheres, criado em 2010, visando a defender os direitos das mulheres, além do
que fatores culturais estão entre as principais causas da disparidade na participação
de homens e mulheres na esfera pública. A cultura da divisão sexual do trabalho e o
preconceito de gênero ainda dificultam a plena participação feminina nas instâncias
decisórias da vida social.
Segundo Bourdieu (1999), já se pode constatar profundas transformações
que a condição feminina conheceu, sobretudo nas categorias sociais mais
favorecidas, como o alargamento do acesso ao ensino secundário e superior e ao
trabalho assalariado, a expansão do acesso das mulheres à instrução e,
correlativamente, à independência econômica, bem como as metamorfoses das
estruturas familiares, já que a mulher exercia o papel limitado esposa, mãe e dona
de casa.
A mulher começou a ganhar espaço na política internacional com a indicação
da primeira mulher como Chefe de Estado, Margaret Thatcher, ocupando o cargo de
Primeira Ministra, durante 11 anos entre os anos de 1979 a 1990. Angela Merkel
desde 2005 é primeira ministra da Alemanha. Na Ásia se destacam Sonia Gandhi,
presidente do Partido do Congresso da Índia desde 2010 e Geun-hye Park expresidente da Coreia do Sul removida do cargo por um impeachment em 2017.
Por seu turno, Na América, mais precisamente nos Estados Unidos da
América, destacaram-se Madeleine Albrigth que foi Secretaria de Estado durante o
mandato do Presidente Bill Clinton de 1997 a 2001, seguida por Condoleezza Rice,
primeira negra a ocupar o cargo de Secretária de Segurança Nacional no governo
de George W. Bush de 2005 até 2009. E Hillary Clinton foi a primeira mulher a
ocupar a cadeira do senado nos EUA (2001 a 2009) e Secretária do Estado do

60

governo Barack Obama de 2009 a 2013, inaugurando assim a história com a
ocupação de cargos que jamais tinham sido ocupados por mulheres (SILVA, 2011).
Na América do Sul que se destacou na política foram Cristina Kirchner,
presidente da Argentina entre 2007 e 2015, sendo antes uma importante senadora.
Michelle Bachelet Presidente do Chile, governa o país desde 2014, sendo
anteriormente Ministra da Defesa e da Saúde. E em 2010 teve destaque a eleição
no Brasil da primeira presidenta, que além de ser mulher ainda era do partido de
esquerda. No âmbito internacional, no caso na Europa, foi na Inglaterra que houve a
primeira mulher como Chefe de Estado, Margaret Thatcher, ocupando o cargo de
Primeira Ministra, durante 11 anos entre os anos de 1979 a 1990. Angela Merkel
desde 2005 é primeira ministra da Alemanha. Na Ásia se destacam Sonia Gandhi,
presidente do Partido do Congresso da Índia desde 2010 e Geun-hye Park expresidente da Coreia do Sul removida do cargo por um impeachment em 2017.
No cenário brasileiro tem-se destacado políticos como Roseana Sarney (MA),
Luiza Erundina (SP), Marta Suplicy (SP) e Marina Silva (AC). Contudo, a maior
representação delas, sem dúvida, foi a vitória da primeira mulher a ocupar o maior
cargo de representação da nação Brasileira.
Dilma Rousseff em 2010 (ver Fig. 4), foi eleita a primeira presidenta do Brasil,
a mineira Dilma Rousseff, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), eleita por uma
coligação do Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Democrático Trabalhista
(PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), Partido Social Cristão (PSC), Partido Republicano (PR), Partido
Trabalhista Cristão (PTC), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Comunista do
Brasil (PC do B), cujo escolhido para ser o vice-presidente desta chapa seria Michel
Temer, do PMDB.
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Figura 4 - Interdiscurso através da imagem da mulher por meio do impeachment de Dilma em
2016.

Fonte: ALMEIDA, Rita. https://twitter.com/hashtag/dilm%C3%A3r.

Dilma Rousseff havia sido Ministra de Minas e Energia durante o governo de
Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, durante o primeiro mandato do então presidente,
ocasião em que se iniciava a ascensão de uma mulher ocupando o cargo em um
ministério com um cargo comum para homens.
Em 2005, foi convidada para assumir a Casa Civil da Presidência da
República, assumindo o lugar de José Dirceu que, denunciado no esquema do
mensalão, marcou o início da crise política da sigla petista. Com a saída de Lula do
comando presidencial ao fim do mantado, Dilma é lançada candidata ao cargo de
presidenta em 2010, vencendo o candidato José Serra do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB).
O plano de governo da petista – promessa de campanha que dava
continuidade do seu antecessor - era o de erradicar a miséria e o analfabetismo no
país, além de ampliar os programas sociais, combater a corrupção, reduzir a inflação
e preocupação com os aspectos ambientais.
Na perspectiva de Charaudeau (2012), é abordado em seu estudo com
fundamento na imagem construída pelo enunciado, ou seja, pela fala do sujeito,
quando Dilma Rousseff assumiu seu primeiro mandato em 2010, estabeleceu um
plano multilateral, com o objetivo de enfrentar fortemente os esquemas de corrupção
e reduzir o preço da energia, permitir que as mulheres dispusessem das mesmas
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oportunidades dispensada aos homens, controlar a inflação, realizar uma reforma
política, investir na educação.
Já na proposta para concorrer ao seu segundo mandato, no pleito
presidencial de 2014, Dilma tenta manter o diálogo com a oposição ao seu Governo,
encabeçada pelo então Senador Aécio neves, Senador pelo Estado de Minas
Gerais, que seguia ainda recorrendo e se utilizando de todos os meios por não
aceitar a eleição que perdera.
Impulsionado pela grande mídia – que também passou a construir
seletivamente a corrupção, ou seja, encampou os processos discursivos escolhendo
a quem “denunciar” tanto nas redes sociais quanto nas mídias convencionais, o que
reforçou a construção das representações sobre a corrupção.
Com a denúncia de desvios de recursos púbicos estratosféricos, iniciam-se as
delações premiadas, adicionadas aos efeitos da crise econômica de 2008, que
chegava tardiamente ao país, e as controvérsias de supostos equívocos na política
econômica de Dilma Rousseff, acontecimento esse que marca o início do fim do
segundo mandato da então presidente, o qual durou menos de um ano.
Essa escalada discursiva sobre a corrupção, que já vinha sendo debatida
desde o governo do ex-presidente Lula, com as denúncias do mensalão, gerando
aparente incoerência com as ações que a presidenta implementou - na sua
administração direta e indireta -, cujo objetivo era combater a corrupção embora
tenha a própria presidenta Dilma Rousseff sido denunciada por corrupção, e cuja
pauta de mandato passou a ser ironizada por essa suposta contradição (ver Fig. 5).
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Figura 5 – Denuncias por corrupção, uma contradição do plano político do governo de Dilma.

Fonte: http://www.direitapolitica.com/ao-ponto-que-nos-chegamos-para-uma-entidadepublica-convidar-dilma-rousseff-a-dar-uma-conferencia-sobre-democracia-e-corrupcao/.

No meme acima, observa-se um enunciado de uma posição-sujeito
assumidamente com ideologia política conservadora ou de direita – tanto pela fonte
de onde parte o enunciado como pelo teor do discurso proferido -, ou seja, a crítica
elaborada no bojo do enunciado faz referência ao fato da então Presidenta Dilma
Rousseff ter sido convidada por uma entidade pública para palestrar acerca de
democracia e corrupção e, em contraponto, estar sendo investigada naquele
momento histórico justamente pela prática de corrupção.
Essa aparente contradição – como sugere o meme – gera um sentimento de
descrença nas instituições públicas, motivo pelo qual se afirma nesse enunciado que
se irá sempre lutar contra essas entidades, pois, segundo esse entendimento, essas
instituições só servem à ideologia política de esquerda.
Por outro lado, esse mesmo discurso nos permite perceber que o sujeito que
enuncia desconsidera, ou seja, esquece propositalmente as políticas anticorrupção
desenvolvidas na gestão da então Presidenta Dilma Rousseff, exemplificando mais
uma categoria – a de esquecimento – além da presença das relações de poder e
memória discursiva estudados nesse trabalho.
Temer, à época, foi o futuro articulador para o impeachment de Dilma
Rousseff em seu segundo mandato, mais precisamente no ano de 2016, a primeira
presidenta eleita do Brasil e primeira mulher a sofrer processo de impeachment
(PEREIRA e DANIEL, 2009).
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2.5.2 Dos Bastidores Legais, Impeachment e o Discurso da Mídia
Impeachment é uma palavra de origem inglesa e tem como significado
“impugnação” ou “impedimento”, que pode ser apresentado à Câmara dos
Deputados por qualquer cidadão que desfrute de seus direitos políticos e que
possua provas que originaram as denúncias, para então ser apreciado pelo
presidente da Câmara dos Deputados e, se for o caso de se dar seguimento, ser
encaminhada ao Plenário da Casa Legislativa.
Portanto, o processo de impeachment ou outro tipo de ação de acusação de
crimes de responsabilidade contra o Presidente da República, deverá ser aceita
pela Câmara dos Deputados se 2/3 de seus membros acatarem a denúncia,
ocasião em que será julgado pelo Senado Federal, conforme resta estabelecido no
artigo 86 da Constituição Federal de 1988:

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois
terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante
o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1o O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I–nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime
pelo Supremo Tribunal Federal;
II–nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo
Senado Federal (BRASIL, 1988, p. 62).

A primeira vez que um país da América Latina teve o processo de
impeachment foi no Brasil com o então Presidente Fernando Collor de Mello. Esse
foi o primeiro presidente eleito pelo povo após o fim da Ditadura Militar, que durou de
1964 a 1985, quando somente em 1989 foram realizadas as eleições diretas para
presidente. À época Fernando Collor de Mello venceu seu opositor, Luiz Inácio Lula
da Silva.
O Governo Collor teve seu início em 1990, mas em 1992 ocorreram diversas
denúncias de corrupção, nas quais nome do presidente estava diretamente ligado a
transações financeiras fraudulentas. E o país, que estava em uma profunda crise
econômica, reforçada por uma grande insatisfação da população acusação de
crimes de responsabilidades fiscal, ou seja, crimes contra a administração pública ou
crimes com as finanças públicas, manifestou-se em movimentos pró-impeachment.
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Já no segundo mandato de Dilma Rousseff, que iniciou com o peso do fato
que a sua sigla, o PT, enfrentava a deflagração da fase ostensiva da Operação Lava
Jato, da Polícia Federal. Esta recebia o apoio do Governo Dilma, e investigava a
Petrobrás, entre outras instituições, fato bastante explorado pela mídia durante o
pleito que a reelegeu, o que rendeu uma disputa acirrada, tendo em vista a
existência de correligionários da Presidente reeleita envolvidos na referida
investigação, uma vez que pertenciam ao mesmo Partido dos Trabalhadores (PT).
Em razão da crise que passou a assolar o país, os recursos destinados ao
investimento de uma maneira geral foram reduzidos, gerando uma forte reação pelo
empresariado que, por sua vez, possui bancadas patrocinadas no Poder Legislativo
que, por consequência, abandonaram o apoio político até então conferido à Dilma
Rousseff (BASTOS, 2017).
O então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, uma vez não
mais aliado do Governo, passou a estabelecer pautas que não só estavam fora do
Plano de Governo petista, mas que contrariavam fortemente Dilma Rousseff, o que
lhe causou notório enfraquecimento político, já que não havia mais como direcionar
as prioridades de votações e decisões da Casa Legislativa.
Nessa ocasião, o Vice-Presidente da República de Dilma Rousseff, Michel
Temer, passou a articular politicamente com seu correligionário - Presidente da
Câmara (Eduardo Cunha) – junto aos demais congressistas, aliando-se ainda à
insatisfação pela perda do pleito eleitoral de Aécio Neves do PSDB, que se mostrava
inconformado com a sua derrota nas urnas em 2014, alegando fraude nas urnas e
requerendo recontagem dos votos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (ver
Fig. 6).
Como consequência, o coro de parlamentares que mudou de lado aumentou,
passando a se opor à base governista de Dilma Rousseff. E os ataques ao seu
Governo só aumentavam, enquanto alguns autores passaram a enxergar uma
verdadeira perseguição à presidente Dilma Rousseff, tendo em vista que foi
articulado pela base política conservadora – revelando seu alinhamento com a
ideologia cada vez mais ligados à direita política.
Assim, esse grupo de políticos alinhados à direita passou a se manifestar
ridicularizando o fato de haver uma mulher- ligada à ideologia de esquerda -no
comando do país, além do que acumulava vitórias democráticas nos pleitos
eleitorais havia mais de 12 anos, para dar continuidade a um governo com pautas
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mais voltadas para áreas social (ALMEIDA, 2016). Este era um fato ligado à não
aceitação da derrota nas urnas, por parte de seu opositor.

Figura 6 - Não aceitação de Aécio Neves a vitória nas urnas em 2014 de Dilma Rousseff.

Fonte: http://www.tribunadaimprensasindical.com/2015/07/aecio-cheira-brisa-de-copa-deliraediz.html; https://jornalggn.com.br/noticia/aecio-diz-que-apoia-se-temer-quiser-liderar-o-impeachmentde-dilma.

O referido meme supra foi produzido e publicado dias após o resultado do
Pleito Eleitoral de 2014, quando Dilma Rousseff (PT) venceu nas urnas o Aécio
Neves (PSDB). Como a diferença foi por um percentual relativamente pequeno –
pouco mais de três milhões de votos de maioria – o que representa em torno de um
por cento do total de votos válidos -, o candidato derrotado resolveu pedir
recontagem dos votos, alegando suposta fraude.
Ocorre que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros e eficientes
do mundo, é acompanhado por representantes da Organização dos Estados
Americanos - OEA, e é exemplo para outros países no quesito segurança, o que, em
tese, não se justificaria o pedido do candidato derrotado Aécio Neves de recontagem
de votos sem qualquer suspeita, mas tão somente por descontentamento.
Nesse sentido, observamos dois momentos que retratam o acontecimento
discursivo, marcados pelas duas imagens que compõem o meme. Ambas as
imagens retratam semelhança de expressão facial de inconformismo, como também
cada um possui um consolador de criança (chupeta), que se diferencia apenas pelo
modelo e cor, e que, simbolicamente, consola os bêbes em choro.

67

Adicionado à imagem do lado esquerdo, há um enunciado verbal com o
sintagma “quero ser presidente”, remetendo a um acontecimento discursivo anterior
ao pleito eleitoral, sugerindo um querer de cunho infantil, tendo em vista a expressão
visual com o consolador de criança (chupeta). Enquanto a imagem do lado direito
denota – também em razão dos aspectos infantis presentes na imagem -, bem como
pelo enunciado verbal “não sei perder democraticamente – quero impitman”, numa
clara alusão à uma pronúncia inacabada do termo inglês “impeachment”, mero
descontentamento, reforçando a ideia de inconformismo pueril, fútil e infantil.
Dessa maneira, mais uma vez, observa-se presentes nesse meme das duas
imagens as categorias discursivas aqui estudadas, bem como a atualização do
acontecimento, entre outras categorias percebidas que se pode apontar como o
enunciado e a memória, pois o processo contra a Presidente Dilma teve como
pretexto o suposto expediente de ‘pedaladas fiscais, conhecidas formas de
“manobras, propositalmente, artificialmente e maquiar” (MONTEIRO, 2016, p. 33).
Essa prática era e é muito usual por parte do governo em atrasar os recursos para
as instituições da administração pública indireta (bancos) que é controlado pela
própria união, onde é o acionista majoritário, fazendo que muitas vezes essas
instituições utilizassem recursos próprios para o pagamento de benefícios e
programas sociais criados pelo governo. Com o atraso do “repasse de valores, o
balanço fiscal da união ficava positivo, enquanto as instituições financeiras,
retiravam do seu próprio capital, o valor necessário para adimplir a obrigação da
união, para com os beneficiários de seus programas sociais” (SOUZA, 2016, p. 9).
Para burlar à lei fiscal, as pedaladas fiscais são configuradas em crime de
responsabilidade fiscal, pois, conforme o capítulo II da Constituição Federal de 1988,
trata da responsabilidade do presidente da república na seção III em seu artigo 85:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
I–a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
III–o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV–a segurança interna do País;
V–a probidade na administração; VI–a lei orçamentária;
VII–o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que
estabelecerá as normas de processo e julgamento (BRASIL, 1988, p. 62).

68

A Lei n° 1.079 de 10 de abril de 1950 definiu os crimes de responsabilidade
fiscal, além de regulamentar o respectivo processo de julgamento para o presidente
da República, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, governadores e
secretários de Estado. Tendo como punição a perda do cargo, ou o de ser inelegível
para cargo político. Os Crimes de Responsabilidade estão fundamentados no
Capítulo VI dos Crimes Contra a Lei Orçamentária nos termos do artigo art. 10 nos
itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3:

Art. 10. São crimes de Responsabilidade contra a lei orçamentária:
[...]
4) infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei
orçamentária;
[...]
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites
estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou
na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal.
7) deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação
de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante
estabelecido em lei;
[...]
Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos:
[...]
2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais;
3 - Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar
operação de crédito sem autorização legal; [...] (BRASIL, 1950, p. 3)

O processo para a realização do impeachment escolhido pela articulada
oposição foi via Congresso Legislativo, uma vez que havia maior adesão de
deputados a favor do processo, em detrimento do TSE, já que na composição do
referido Tribunal, além de diversos membros que foram escolhidos pelo governo se
posicionaram no sentido de reforçar o discurso que se investia contra a Presidenta.
Esta foi a escolha da coligação PMDB/PSDB, partidos que articularam
conjuntamente a derrocada do poder de Dilma Rousseff. (ALMEIDA, 2016).
A mídia convencional especulava que Eduardo Cunha barganhava com o
Governo Federal trocas de favores com a pauta desejada pelo Governo. Alguns
apoiadores da Presidenta Dilma levaram até ela essa informação. Daí o Presidente
da Câmara foi à mídia e acusou a presidente de mentir para à nação com
destacado na literatura “...já na manhã do dia seguinte, acusou a presidente de
mentir à nação ao afirmar que jamais aceitaria qualquer barganha contra o
funcionamento das instituições democráticas” (ALMEIDA, 2016, p. 117).
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Eduardo Cunha ainda se valeu da máxima de que o governo era corrupto,
como motivo para dar início ao processo de impeachment, pois, em contrapartida
ao rompimento com o Governo, o Deputado havia perdido o apoio da base petista
no Conselho de Ética Léo de Brito (PT - AC), Valmir Prascidelli (PT - SP) e Zé
Geraldo (PT - PA), que não estavam dispostos a votarem a barrar a investigação da
Operação Lava Jato contra Eduardo Cunha.
Como essa operação deflagrada pela Polícia Federal batia a porta de
Eduardo Cunha, posto que ele era apontado um dos beneficiários do esquema
corrupto, ele condicionou que somente não levaria adiante o processo de
impeachment contra Dilma Rousseff se conseguisse os votos favoráveis do PT no
Conselho de Ética.
Como mencionado alhures, Eduardo Cunha e Michel Temer foram peçaschave na queda de Dilma, conferindo o aval para que o processo seguisse,
enquanto Michel Temer seria o novo presidente. Por outro lado, Dilma Rousseff não
cedeu à chantagem de cunha, fato aliás que foi confirmado pelo então presidente
Michel Temer em uma entrevista à emissora Band, conforme citado pelo próprio
Temer de que Dilma “só foi derrubada porque o PT não salvou o ex-deputado
Eduardo Cunha, até então presidente da Câmara, no Conselho de Ética, e que por
isso o processo de impeachment foi aberto” (LONGO, 2017, p. 1).
Dessa maneira, resta clarividente que o que derrubou Dilma Rousseff não
foram as pedaladas fiscais como alegadamente pretendido, mas como não seria
possível depô-la da Presidência por insatisfação da maior parte dos parlamentares,
arquitetou-se por meio de um discurso que seria difundido por meio dos
mecanismos do poder midiático que pudesse justificar o impeachment.
Ora, a oposição captaneada pelo presidente da Câmara e pelo VicePresidente juntamente com outros parlamentares articuladores como Romero Jucá
e Sérgio Machado que concluíram ser necessário “estancar a sangria”, numa clara
referência à “necessidade de mudar o governo” como “uma coisa política e rápida”
– conforme gravação telefônica amplamente divulgada pela mídia. Nesse período
diversos políticos estavam sendo investigados (Ver Fig. 7), assim como o então
presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que no mesmo ano perdeu
seu cargo em função de denúncias de corrupção.
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Figura 7 – Impeachment de Dilma Rousseff comandado por políticos corruptos.

Fonte: http://antoniocavalcantefilho.blogspot.com/2017/05/ja-deu-para-entender-por-quederrubaram.html.

Nesse momento social e histórico do Brasil, o então Vice-Presidente foi
apontado pelo ex-ministro Ciro Gomes como o ‘capitão do golpe’, “ buscando-se ali
transmitir ao país a imagem de que o Brasil tinha um Vice-Presidente conspirando
contra a presidente” (ALMEIDA, 2016, p. 125), e que foi fortalecido pelas redes
sociais. Muitas vezes os memes falam as verdades que não são mostradas pelos
meios de comunicação. No referido meme, fatos são elucidados por combinações de
enunciados verbais e imagéticos, ou seja, o Presidente do Congresso – Eduardo
Cunha – que está preso por corrupção é justamente o chefe dos bandidos que
posam com ele para fotografia.
Aécio Neves, “conhecido” como criança mimada, é retratado no meme por um
bebê com o enunciado “Aecim quer golpe” e “Aecim quer mamar”, numa referência
às insistências e inconformismos pela derrota nas eleições, como pela barganha de
propina junto à Odebrecht e JBS.
A cada acontecimento referente ao processo de impeachment cria-se um
novo meme com características cômicas da situação atual, associando a imagem
com algum discurso que foi propagado pelos sujeitos (Ver Fig. 8).
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Figura 8– Comparação das ações de Michel Temer a personagem principal da novela
mexicana “A Usurpadora”.

Fonte: https://bahianoar.com/memes-de-michel-temer-bombam-na-internet-apos-vazamento-deaudio/

A partir de comentários de políticos e de ações que estes tomaram a favor
do impeachment como a publicação da carta de Michel Temer a Dilma, começaram
as piadas em poucas horas e “com ela, Temer passou diante do país todo como
‘menino

grande’,

‘adolescente

inseguro’,

‘político

imaturo’,

‘vice

golpista’,

‘conspirador’ e outros atributos nada edificantes” (ALMEIDA, 2016, p. 131). A então
presidente tem seu mandato cassado, sendo que não ficou inelegível, podendo
então se candidatar a outros cargos políticos nas próximas eleições.
A grande questão é: as pedaladas fiscais cometidas durante o governo de
Dilma Rousseff podem realmente ser caracterizadas por crime? Este tipo de prática
era bastante comum por parte dos políticos, e só começou a ser combatida com a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que foi instituída pela Lei Complementar 101
de 04 de maio do ano de 2000.
Essa lei buscava atender o Capítulo II que trata das Finanças Públicas na
Seção I, das Normas Gerais, no artigo 163, da Constituição Federal de 1988, e que
tem como objetivo principal verificar o equilíbrio das contas públicas. Sabendo das
ações do governo de Dilma, seus opositores utilizaram essas ações, uma vez que
houve uma extrapolação das metas fiscais.
Como consequência, houve um maior endividamento do país, e isso ia de
encontro ao objetivo da LRF, o de manter o equilíbrio das contas públicas, fazendo
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com que o Tribunal de Contas da União emitisse um parecer contra as contas do
governo de Dilma Rousseff no ano de 2014, sendo então um prato cheio para a
oposição, dando início a perseguição por meio das bancadas políticas. O fato fez
gerar um arsenal de memes nas redes sociais.
A rigor, tratava-se de uma conduta praticada tanto pelos governos que
antecederam a presidenta como pelo que a sucedeu, tendo em vista que
coaduanava com um comportamento de inteiro conteúdo político, apenas tipificado e
nomeado como crime, sem que tenha essa natureza. A sanção nesse caso é
substancialmente política: perda do cargo ou, eventualmente, inabilitação para
exercício de cargo público e inelegibilidade para cargo político. Sendo que a mesma
acusação feita a Dilma Rousseff já foi cometida por seus antecessores, e para eles
nada foi feito, pois a questão é um jogo político de interesses, colocando em prática
o exercício do poder.
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3 OS JOGOS DISCURSIVOS DO DISCURSO POLÍTICO
No primeiro tópico deste capítulo será abordado como ocorre o discurso
político na Análise do Discurso, e se identificará quais as principais estratégias que
vem sendo utilizadas no discurso político, além do discurso jurídico e o
impeachmente de Dilma Rousseff e a sua relação com o discurso midiático.
E, finalizando, será analisado o conteúdo sobre o discurso político do
impeachment de 2016, identificando as semelhanças com o Golpe de 1964 e quais
os discursos políticos foram utilizados, visto que a partir destes eventos há no Brasil
um novo momento histórico-político, fundamentados na mídia.

3.1 O Que é e como se faz o Discurso Político

No discurso político são utilizadas diversas estratégias para a realização do
discurso. Essas estratégias discursivas são utilizadas por inúmeros políticos, na
tentativa de conquistar o seu eleitorado e, consequentemente, a sua vitória. As
habilidades podem ser do modo tradicional, quando o discurso político ocorre por
meio do convencimento e, mais recentemente, o discurso político tem sido realizado
por meios imagéticos e de procedimentos linguísticos para a criação e fixação de
sua autoimagem, ao passo que são também utilizados para atacar a imagem de um
político de oposição como se verá nos parágrafos que se seguem.
O discurso político é um jogo de máscaras, visto que é dotado de persuasão e
utiliza diversos recursos e procedimentos linguísticos e retóricos como meios de
persuasão na tentativa de eleger alguém a algum tipo de cargo público, ou até
mesmo de prejudicar a imagem desses ou de outros atores relacionado ao âmbito
político. A argumentação no discurso político visa a persuadir o público pautado em
provas e controversas, desempenhando um papel fundamental na articulação da
linguagem com a ideologia do sujeito, que em muitas vezes está sustentada pelo
esquecimento da grande massa, pois os discursos argumentativos vigentes estão
pautados em períodos históricos determinados.
A utilização da argumentação na construção do discurso político está
relacionada com a ideologia do político, que tem na maioria das vezes o de
convencer a todos de sua proposição, e isso se dar por construir uma comunicação
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persuasiva, sendo que a argumentação, segundo Pauliukonis (2003, apud SANTOS,
1996, p.39), é "o esforço despendido pelo emissor para conduzir o raciocínio do
ouvinte a uma determinada conclusão”. A argumentação é própria dos atores do
cenário político, é fundamental para o enunciado, pois é preciso que consiga
persuadir o interlocutor, mas para que alcance seus objetivos deve ser bem
fundamentado, explicado.

No discurso político, o tipo de argumentação mais usado é a construção do
raciocínio através dos dados, ou seja, o enunciador utiliza-se de dados
como provas concretas para fundamentar o seu ponto de vista e conseguir
persuadir um auditório, conquistando, assim, novos adeptos para a sua
candidatura (EDUARDO,2014, p.452).

A persuasão é outro fator presente no discurso político, pois existe uma
apelação para o uso da imagem "vê-se que a persuasão usada pelo discurso político
se relaciona com a paixão, com a razão e com a imagem" (CHARAUDEAU, 2008,
p.93). O uso de imagens é o confronto mais comum entre os políticos, e estas têm o
objetivo de persuadir ou incitar os políticos a ganharem mais votos, pois a imagem
são pontos frágeis numa estrutura política, podendo ser amada em um dia e odiada
no outro “Qualquer que seja a construção dessas imagens e de seus efeitos sobre
os povos, um fato se revelou para a história: elas são frágeis. Adoradas uns dias,
podem ser queimadas no dia seguinte” (CHARAUDEAU, 2008, p.89). A imagem
tratada no discurso político possui sinergia direta com os recursos linguísticos
criando então uma interação verbal, ou seja, temos o ethos (AMOSSY, 2005).
A imagem é um constituinte da mídia, o que permite não ser necessário
nenhum vocábulo para a sua compreensão. Atualmente, o discurso político tem sido
destacado de uma maneira geral em razão da utilização de memes nas redes
sociais e ainda à acessibilidade e à velocidade que esses são criados e colocados
instantaneamente nas redes.
No caso do impeachment de Dilma, havia duas vias para a construção das
verdades e o consequente julgamento: o Poder Legislativo, mais especificamente, a
Câmara dos Deputados, e a mídia por meio principalmente dos memes publicados
em redes como o Facebook que, em que pese haver uma guerra polarizada de
posicionamentos, prevaleceu um verdadeiro linchamento virtual de memes de
persuasão contra Dilma Rousseff (ALANIZ, 2016). Isto será demonstrado mais
adiante, por meio de alguns memes veiculados na internet.
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3.2 O Discurso Político e o Golpe de 1964

O período sombrio na política brasileira conhecido como Golpe de 64 teve
início em 1964 e perdurou até 1985, quando o sistema democrático permitiu a
abertura política. A pretexto de se realizar uma ‘Revolução de 64’, que foi construída
pelos militares, foi o de combater a possível ‘Revolução Comunista” do então
presidente João Goulart, que era simpatizante desse modelo, e que matinha certa
relação com diversos países socialistas, além do desejo de promover reformas
dentre as quais reduziriam as desigualdades sociais, como a eleitoral, em que o
analfabeto pudesse votar; educacional, permitindo a educação para todos por meio
da universalização do acesso ao conhecimento; e, a agrária, com a democratização
das terras. Todas essas possíveis ações preocupou a classe média e alta do Brasil.
A situação monetária e fiscal dentro do país era de instabilidade, que gerava
um distanciamento de investidores internacionais e a ajuda das grandes nações, e
tudo se associava ao fato de que esses acontecimentos eram decorrentes do
referido governo, além de que se estaria abrindo espaço para o comunismo, o que
ensejava uma “necessária” intervenção, para que não houvesse uma guerra civil.
Para legitimar o evento do Golpe de 1964 – travestido de Movimento em
favor do povo – buscou-se despertar o interesse da população e a convocou ao
apoio por meio de propaganda institucional, que era a maneira de maior difusão
divulgação do que lhe interessava, tudo isso com a força dos meios de comunicação
de massa, especialmente a mídia televisiva, a qual foi o recurso mais utilizado, razão
pela qual se afirma que o discurso da mídia foi fundamental para a legitimação que
levaram ao Golpe Militar (DANTAS, 2014). Analisando os acontecimentos desse
período, percebe-se que o sujeito “não é dono de seus sentidos, não é senhor de
suas palavras, tampouco controla o processo de significação da linguagem que joga
com o social e está sempre em movimento” (LAMPOGLIA et al., 2016, p. 28).

A partir do dia 1 de abril do ano de 1964, foi possível iniciar uma narrativa
do acontecimento histórico, em que existiam claramente duas vozes,
saturando as tensões sociais: golpe, do lado dos que foram apeados;
revolução, do lado dos que participaram da ascensão civil e militar ao poder
governamental (PONSONI e BONANI, 2017, p. 17)
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O ano 1964 trouxe o período mais rígido da Ditadura Militar, no contexto sócio
histórico de censura, repressão, controle e disputa de poder, quando a ordem era
reprimir qualquer conjectura de ideias que pudessem ir de encontro com o Governo
Militar.
A grande mídia, portanto, foi uma aliada do Golpe de 1964, pois foram os
meios de comunicação em massa utilizados como um componente ideológico para a
propagação do modelo de interesses militares. Quando se propagavam os
discursos, era possível observar, em alguns momentos, “que entre os meios de
comunicação, especialmente a imprensa foi cooptada, ou obrigada a trabalhar a
favor do regime ditatorial” (SCHMITT, 2017, p.28), ou seja, o governo tomava
medidas para caçar o direito de liberdade da imprensa e individual daqueles que iam
de encontro com seus ideais (LEAL e HOHLDELDT, 2014):

Os agentes da censura estavam presentes nas redações de jornais,
revistas, estações de rádio e TV, para vetar a veiculação de quaisquer
matérias contrárias à ditadura militar. O povo brasileiro conviveu com uma
única verdade permitida: a oficial, ou seja, a dos governantes. E, de certo, o
noticiário político foi o que mais sofreu medidas repressivas (LEAL e
HOHLDELDT, 2014, p.392)

Quando foi instaurado o Golpe Militar, fez-se necessário o apoio da população
para as ações a serem implementadas e, assim, legitimar essa condição, posto que
o pais era uma democracia, que contava com a participação de todos, e a melhor
forma de manter a segurança e a democracia no país, era construindo umas
verdades por quem detinha o poder de manipular: a “mídia desempenhou bem o
papel de manipulação” (SANTOS, 2014, p. 79).
Segundo Silva (2014, p. 32), “o Golpe de 1964 foi midiático-civil militar. Sem o
trabalho da imprensa, não haveria legitimidade para a derrubada do presidente João
Goulart. Os grandes jornais de cada capital atuaram como incentivadores e árbitros”,
foi um evento planejado e conspirado fundamentado no enunciado da situação
econômica, política e social. Tinham que, de qualquer forma, barrar o perigo
comunista, junto com as elites o discurso midiático “seleciona, ordena, estrutura e
narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o
público” (LUCAS, 2011, p. 139).
Pouco mais de 50 anos após o Golpe de 1964, houve a atualização desse
acontecimento, no entanto, com aspectos e elementos específicos, além de
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denominação terminológica de impeachment, que guarda propriedades semelhantes
(Ver Fig. 9).

Figura 9 – Foi um Golpeachment?

Fonte: https://www.esmaelmorais.com.br/2016/03/charge-do-dia-golpeachment/.

O meme da Figura 9 carrega um enunciado verbal de maior visibilidade com
o sintagma “GOLPEACHMENT” em que um indivíduo com estereótipo de um
caipira conduz esse destacado enunciado oriundo de uma composição de dois
sintagmas,

um

em

português

(“GOLPE”),

e

outro

de

origem

inglesa

(“IMPEACHMENT”), que significa “impedimento”, de conhecimento semântico no
meio político brasileiro.
Na mesma imagem, um cão que acompanha o referido sujeito se esforça em
chamar a sua atenção, trazendo à tona - na forma de acontecimentos discursivo -,
os dizeres “GETÚLIO 1954, JANGO 1964 e DILMA 2016”, numa alusão às
semelhanças ocorridas nesses momentos históricos, quais sejam a forte
implementação de políticas sociais promovidas por cada um deles, e o fato de que
todos teriam sofrido um golpe para retomada do poder, numa clara relação de
poder e atualização da memória discursiva.
Nesse caso, portanto, o referido meme sugere a existência de um golpe
contra Dilma Rousseff travestido de impeachment, a exemplo do que ocorrera nos
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outros dois momentos históricos, de modo a construir verdades que não condizem
com a realidade.

3.3 O Discurso Político e o impeachment de 2016
No impeachment de 2016, a mídia exerceu significativa influência quanto à
difusão de informações, uma vez que ela legitimou um rompimento democrático e,
por ser conservadora e dominante, lançando mão de estratégias de manipulação no
discurso. Possui incontestável poder de persuasão que, a depender de seus
interesses particulares, está associado a factoides, e essas não-verdades foram
disseminadas nas redes sociais na forma de memes.
Por não atender aos seus interesses, a classe média alta, juntamente com os
políticos que se posicionavam contra o Governo de 2016 – Dilma Rousseff -, porque
as prioridades das políticas públicas eram destinadas às classes menos favorecidas,
e para evitar que houvesse ampliação nessas políticas sociais, como para frear o
combate à corrupção, surgiram manifestações e apoios da mídia que movimentou as
redes sociais com sequencias de memes relacionados à situação política (MOTTA,
2016).

No caso dos setores das classes médias alcunhados de “coxinhas”, parte
da sua insatisfação vem da sensação de terem sido esquecidos pelo
Estado, com base na percepção de que os governos petistas atenderam
apenas aos pobres e aos ricos. Diga-se de passagem, aí foi cometido grave
erro político: permitir que entre a classe média avultasse o sentimento de
abandono, pois esse segmento social foi a base para a desestabilização de
governos anteriores como Vargas e Goulart (MOTTA, 2016, p. 93).

Do ponto de vista dos estudos da linguagem, “compreende-se como um
procedimento que resulta de exercícios da linguagem o objetivo de formar atitudes,
comportamentos, ideias” (CITELLI, 2002, p. 01). Segundo Bellenger (1987, p.8),
“persuasão é o ato de influenciar uma pessoa, tendo como objetivo operar a
transferência de um ponto de vista, de uma opinião, impondo-se através da razão,
da imaginação ou da emoção”, ou seja, a mídia tem o poder de persuasão da
massa, informando os acontecimentos sob a sua perspectiva que pode variar de
acordo com o seu interesse, o que redunda em grande possibilidade de distorção
das informações.
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Nesse sentido, o discurso político adotado para o Golpe tanto do ano 1964
como no impeachment de Dilma Rousseff em 2016, foi atrelado à ideia de combater
a crise e restaurar a cidadania política e combater às reformas políticas que os
governos de esquerda promoviam para o Brasil (SAES, 2001).
O Golpe de 1964 foi contra as reformas que queriam ser implantadas no país
e a democracia, e começou como um golpe institucional. “1964 representou, de um
lado, um golpe contra as reformas sociais que eram defendidas por setores
progressistas da sociedade brasileira. E, de outro, um golpe contra a incipiente
democracia política nascida em 1945” (TOLEDO, 2004, p. 13), enquanto o
impeachment de 2016 foi justificado devido às pedaladas fiscais e às fraudes
parlamentares realizadas pelo governo de Dilma Rousseff.
Segundo Boff (2016), tanto 1964 quanto 2016 possui a mesma natureza
estrutural, pois ambos os movimentos foram a serviço de uma classe, dos donos do
capital e, consequentemente, do poder. Os primeiros se valeram dos militares; o
segundo, do parlamento, ou seja, os meios foram diferentes, mas o resultado foi o
mesmo: um golpe com a ruptura democrática e violação da soberania popular (Ver
Fig. 10).

Figura 10 - Do Golpe de 1964 ao Golpe de 2016.

Fonte: https://brasilem5.org/2016/09/12/do-golpe-de-1964-ao-golpe-de-2016/;

As semelhanças entre o Golpe de 1964 e o impeachment de 2016
apresentam em comum uma ruptura institucional em função do radicalismo de
alguns políticos da ala mais conservadora. Entrementes, em 2016, era necessário
“estancar a sangria” que, na concepção de Romero Jucá, está relacionada à
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economia do Brasil, pois ela estava sangrando, resultante da política institucional do
governo de Dilma, e estancar a sangria seria interromper os procedimentos
processuais e de investigação que sempre foram fortes bandeiras de política da
Presidente, por isso era preciso ela sair

do comando do país para que a

investigação e a prisão não chegasse até eles, e o meio encontrado foi justamente a
construção de verdades de supostos motivos para justificar um impeachment.
O governo de centro-esquerda foi acusado pela grande mídia. Em 2016, em
razão das denúncias relacionadas a ações contra diversos políticos que tinham
cometido algum tipo de irregularidade, observou-se que uma forte seletividade no
sentido de que a “caça” era direcionada aos que estavam diretamente ligados ao
Partido dos Trabalhadores.
Assim, é possível identificar no meme da última figura a existência das
categorias da AD, pois a memória discursiva está presente quando se faz alusão a
um golpe de 1964 – de natureza militar – e um outro de natureza política,
justificando-se a diferença pela atualização do acontecimento discursivo que assume
novas formas como demonstrado na figura.
O governo de centro-esquerda foi acusado pela grande mídia. Em 2016, em
razão das denúncias relacionadas a ações contra diversos políticos que tinham
cometido algum tipo de irregularidade, observou-se que uma forte seletividade no
sentido de que a “caça” era direcionada aos que estavam diretamente ligados ao
Partido dos Trabalhadores.
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4 A MEMÓRIA E A HISTÓRIA POLÍTICA DO BRASIL NOS DISCURSOS DA
MÍDIA

Neste tópico será apresentada uma análise discursiva de memes, e como
esse gênero vem sendo fortemente utilizado para representar os acontecimentos
relacionados ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, por meio de
enunciados positivos e negativos para os convencimentos dos sujeitos quanto aos
efeitos de sentido, para tornar o que foi dito em uma verdade.

4.1 Uma Análise do Discurso Político em Memes: Memórias de uma Ditadura

Há uma releitura do evento de 1964, que alguns chamam de Golpe e outros
de Revolução, com o acontecimento do Impeachment de 2016. Os dois eventos
trazem consigo a memória em determinado acontecimento do passado, conseguem
mostrar que as pessoas ainda que carregam essas informações no decurso da
história e podem associar eventos similares.
Dreifuss (1981, p. 397) afirma que “o que houve no Brasil não foi um golpe
militar, mas um golpe de classe com uso da força militar”. O golpe de 1964 se deu
por repressão (expulsão, tortura e assassinatos). Já no impeachment de 2016 o
mecanismo utilizado foi o capital (elite) que veio a ser a “mandante” do golpe,
realizado em seu nome pelo parlamento. Portanto, tratando-se de um golpe de
classe e parlamentar, como mostra a figura abaixo.
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Figura 11 - Golpe de 1964 e golpe de 2016: a mesma natureza de classe.

Fonte: https://www.jornaldonassif.com.br/page/noticia/golpe-de-1964-e-golpe-de-2016-a-mesmanatureza-de-classe-por-leonardo-boff.

O impeachment de 2016 se diferencia do de 1964 pela maneira em que se
procedeu. O primeiro por meio de fraude (parlamentar) e o segundo por meio de
violência (militar), e foi encabeçado por uma crise política diferente das usuais que
foi a judicialização da política associado a questões ideológicas (BOFF, 2012; 2016).
O reconhecimento do discurso jurídico associado ao discurso político fica
claro na medida em que a própria política, “por força da judicialização das disputas
partidárias e parlamentares, passou a ser decidida nos Tribunais, órgãos que
também dizem que político deve ou não deve permanecer na vida pública”
(RIBEIRO, 2017, p. 1).
Ao fim e ao cabo, o que resulta como objetivo do rompimento democrático
nos dias atuais é a retirada dos direitos da maior parte da população, por meio de
um discurso que guarda semelhanças com fascismo, “justificando-se” que existe a
necessidade de se realizarem as reformas para que o país desenvolva. O discurso
utilizado na maioria das vezes é o jurídico7, patrimonialista8 e o neoliberal9, sendo

7

É o fenômeno que significa o deslocamento do polo de decisão de certas questões que
tradicionalmente cabiam aos poderes Legislativo e Executivo para o âmbito do Judiciário (TATE e
VALLINDER, 1995)
8 O discurso jurídico fundamenta-se na construção de raciocínios lógico-verbais, que se opõem ao
discurso narrativo (embebido na subjetividade) (TFOUNI e MONTE-SERRAT, 2010, p. 97);
9 A legitimidade se assenta no tradicionalismo, assim é, e porque sempre foi (FAORO, 2001, p. 819).
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esse utilizado para o impeachmentde 2016, enquanto para o Golpe de 1964 foi um
discurso nacionalista, tecnocrático e anticomunista (BOFF, 2012; 2016).
Um outro elemento de indiscutível semelhança é a inexistência de mulheres
tanto no momento ocorrido em 1964 quanto em 2016, em que se afirma o poder
exclusivo e de preconceito bastante presente em ambos os momentos.
Na esfera política, a ruptura que vem acontecendo no Brasil é bem mais
significativa e profunda do que a que aconteceu em 1964 que permitiu a instalação
do neoliberalismo no pais, com a tomada do poder pela força. No sentido atual, o
Poder Judiciário tem mais poder que a força, e na Ditadura Militar o discurso jurídico
foi valorizado, enquanto o discurso jurídico da destituição de 2016 foi bastante
afetado e rebaixado em sua autoridade (AMARAL, 2016).
Nesse referido meme, é possível observar a presença da memória discursiva
relacionada ao machismo, em ambas as fotos, bem como no que diz respeito à
etnia, vez que todos os homens nos dois momentos históricos são brancos.
Percebe-se que a história se repete, e como já mencionado alhures, à mulher resta
a resignação no âmbito das relações privadas, o que fortalece o fato de que as
relações de poder entre homem e mulher denotam preconceito contra as mulheres
na seara política, evidenciando, portanto, um racismo marcantemente estrutural.
Como já amplamente discutido, as relações de poder nos acontecimentos
discursivos dos enunciados, identificados por meio das concepções de Foucault,
bem como as relativas à memória propostos por Le Goff, são elementos com
presença obrigatória na AD, pois sem essas categorias de análises não seria
possível a interpretação da realidade e das vontades de verdades como as aqui
apontadas.
A interpretação para evento de 1964, por alguns que chamam de Golpe e
outros de Revolução, com o acontecimento do impeachment de 2016, mostram
que a população já consegui relacionar estes dois acontecimentos e que é
necessário compreender do que ideologicamente ambos querem apresentar suas
interpretações para a memória dos eventos, conforme apresenta a figura abaixo.
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Figura 12 – Compreendendo os ‘Golpe’.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vyqtlNBEvhs

O meme mostra que muitos autores já conseguiam relacionar os aspectos do
Golpe de 1964 com o Impeachment de Dilma Rousseff, devido a uma
contextualização histórica, mas que parte da sociedade conseguiram associar os
dois acontecimentos, mas ainda existe as contradições quanto ao termo correto a
ser utilizado, alguns tratam por golpe, revolução, movimento ou até mesmo por um
acontecimento.
O termo Revolução está relacionado aos aspectos sociológico e político,
sendo que, para atingir seus objetivos, é necessário haver mudanças na forma de
governo e até por meio de mudanças na Constituição, quando pode ser assim
chamada de revolução política, e nos aspectos sociais, é necessário que haja
também transformações, como a presença de uma nova classe dominante no poder.
O vocábulo revolução é designado para legitimação de governos militares
(LAMPOGLIA, et al. 2016).
A valoração conceitual de ‘revolução’ coloca em jogo toda uma memória
discursiva acerca da questão, na qual se retoma um dizer que era oficial, no caso,
um governo que se apresentava como legítimo no período de sua existência”
(LAMPOGLIA, et al. 2016, p. 38).
Desse modo, o Golpe de Estado tem um caráter pessoal, egoístico. É o
interesse de uma pessoa ou de um pequeno grupo que, através de uma manobra
política ou da força (ou ambos), assume a posição de Chefe de Governo, puxando
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para si, em determinado momento, as atribuições do Poder Legislativo e do
Judiciário a fim de legalizar o seu ato. Para Lampoglia, et al. (2016, p. 39) o uso do
“substantivo ‘golpe’ marca essa noção de que se trata não de um ato que ocorreu
pelo desejo de uma maioria, mas pelas mãos de um grupo dominante, que obteve
tal feito pela força, pela imposição”.
O golpe não assume a valoração conceitual que carrega, uma vez que, para
alguns, não foi um golpe, mas uma ruptura das condições políticas e econômicas
visando a acabar com a corrupção e reerguer a economia. No entanto, para dar
seguimento a essas mudanças, quem estava envolvido era a oposição que possuída
interesses diversos, pois tinha perdido espaço e era necessário barrar de alguma
forma o estava em curso e que não atendia aos anseios de alguns.
Para conferir legitimidade às suas construções de verdade, a oposição se
vale de juristas comprometidos politicamente “para dar tinturas de normalidade
constitucional à ditadura estabelecida e, ato contínuo, sufocavam-se com truculência
usual as vozes dissonantes” (CHAUÌ, 2016, p. 11), o que se assemelha ao Golpe de
1964, em que muitos não aceitam o termo, pois ele é muito pejorativo. Os militares
chamam o evento de ‘Revolução’, que tinha como objetivo frear a Revolução
Socialista, a qual estava crescendo na América Latina, sendo, então, necessário
instaurar a ordem.
Muitos trataram esse acontecimento de 1964 inicialmente como um Golpe de
Estado, formulado pelos militares brasileiros e apoiado pelos Estados Unidos, sendo
que o Golpe de Estado é contra o governante e com a forma de como eles
governam.
O Golpe de Estado de 1964 até a consolidação do Regime Militar apresentou
três fases: a conspiração civil-militar que não foi definido de maneira abrupta dada
as circunstâncias do momento, pela tomada do poder pelas forças armadas e a
construção de um novo regime político. A imprensa foi de grande relevância, pois,
por meio do discurso midiático se legitimou o evento com manchetes, “o golpe de
1964 foi midiático-civil-militar. Sem o trabalho da imprensa não haveria legitimidade
para a derrubada do presidente João Goulart. Os grandes jornais de cada capital
atuaram como incentivadores e árbitros” (SILVA, 2014, p. 32).
Para Dias Toffoli o então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o
Golpe de 1964, não foi nem golpe, nem revolução, mas um movimento, e os
militares foram apenas ferramentas de intervenção, pois, segundo Toffoli falou
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durante uma palestra na Faculdade de Direito da USP, no ano presente, “Os
militares se desgastaram com ambos os lados, direita e esquerda. Por isso, não me
refiro nem a golpe nem a revolução de 64. Me refiro à movimento de 1964”
(ORENSTEIN e FRAGA, 2018).
A relação destes dos eventos foram propagados diversos memes que faziam
uma associação direta com o Golpe de 1964 e o impeachment de Dilma, e
mostrando o quanto os meios de comunicação de massa estavam participação
mostrando o enunciado do discurso político em prol de um sujeito, e que o
interdiscurso apresentado em 2016 apresenta as mesmas similaridades com o de
19964, e que a mídia e o seu discurso midiático foram os responsáveis pelo
firmamento dos dois eventos.
O discurso midiático ocorre de maneira espontânea e ininterrupta, interligada
a enunciados que são mostrados de maneira direta ou até mesmo indireta, mas que
esconde os seus processos de origem, quer dizer, há uma seleção no discurso
midiático que deixa de dizer uma informação em detrimento de outra, tudo isso pelo
processo de enunciação. Os discursos midiáticos são discursos abertos, públicos,
entendidos por muitos, dado o interesse coletivo que os suscitam. Muitas vezes o
discurso midiático consegui manipular uma situação a ponto de esta se tornar uma
verdade (RODRIGUES, 1997).
A utilização dos memes como representações políticas na mídia serviu para
apresentar discursos e ironizar o posicionamento dos sujeitos sociais. Esta nova
forma de expressão ocasionou um novo efeito nas eleições, pois potencializava-se
os discursos dos candidatos. Os memes podem ser persuasivos (cujo objetivo é
angariar apoio), de ação popular (mobilização) e de discussão pública (expressão
polifônica e de múltiplas opiniões). Na conjuntura do discurso político durante o
período da Ditadura Militar os usos de imagens tinham um maior controle dos canais
televisivos (Ver Fig. 13).
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Figura 13 – Rede Globo participação no Golpe de 1964 e no de 2016.

Fonte: http://www.quickmeme.com/new/page/3974/.

A mobilização de grupos de direita e protestos nas ruas contra o governo
remontam o discurso político de 1964, pois claramente a Rede Globo mostrou
participação em topo processo de impeachment de Dilma, sempre utilizando a
apelação mostrando que tudo que a então presidente tinha feito era errado,
mostrando apenas uma parte da verdade dita pela direita que queria de qualquer
maneira a saída desta do comando do Brasil.
Associando os constantes discursos na televisão, foram publicados
paralelamente aos memes, que começaram a ganhar destaque desde o início do
processo eleitoral para presidente do Brasil em 2014, mas que não era algo novo,
embora em razão da sua forma de publicação por meio das redes sociais ganhou
bastante destaque.
A utilização das imagens virtuais publicadas nas redes tem sido a principal
linguagem midiática na forma de memes. Na política nacional estes ganharam
destaques durante as Eleições Presidenciais de 2014, e que sempre que havia uma
imagem relacionada aos políticos eram criados memes muitas vezes no sentido de
diversão, mas que acabavam, tendo um duplo sentido (Ver Fig. 14). Isto fez com que
essa forma divulgação compartilhada evidenciasse os eventos políticos.
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Figura 14 – Debates na Rede Globo entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, no palco da Rede
Globo.

Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/candidatos-e-william-bonner-viram-memes-emdebate-da-globo,34f0eb33df649410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html.

Um movimento corporal, uma fala, e logo criados os memes com tons de
brincadeira ou de ironias, que por muitos começaram a usar esses para a criação de
uma verdade (FOUCAULT, 2003).
Anteriormente, a cultura dos memes era associada a uma “cultura inútil”, mas
o tom de brincadeira associado às técnicas simples, que vem sendo utilizada na
produção destes, tem contribuído para o processo de memorização. É um gênero
que se utiliza do humor e sua propagação é rápida causando comentários/críticas
dos acontecimentos cotidianos políticos e midiáticos.
Os memes se materializam na mídia na forma de pequenos discursos verbais,
complementados pela imagem causando grandes efeitos de sentido, alcançados na
relação entre sujeito, linguagem e seu tempo. Muitas vezes os memes são utilizados
como forma de persuasão política, nas redes sociais, criados por opositores que
querem transformar qualquer discurso em um acontecimento, e assim fazer com que
os prestígios dos políticos fiquem e assim atingir a reputação dos políticos de
maneira de seus opositores se beneficiem e tais construções discursivas.
Por meio dos memes, notícias que são falsas se tornam verdades, e quando
associadas a eventos do passado faz, com que muitas pessoas conheçam e
associassem os dois eventos por meio das suas singularidades sociais,
econômicas e políticas.
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4.2 Memes no Discurso Político brasileiro: Vontade de Verdade e relações de
saber/poder

A relação entre o saber e o poder na prática social é uma forma que é muito
utilizada na construção do discurso, e este pode criar novas verdades de acordo
com o interesse.
Quanto a isso, Foucault (2010, p.3) ressalta que
Numa outra escala, se nos pusermos a questão de saber, no interior dos
nossos discursos, qual foi, qual é, constantemente, essa vontade de
verdade que atravessou tantos séculos da nossa história, ou, na sua forma
muito geral, qual o tipo de partilha que rege a nossa vontade de saber,
então talvez vejamos desenhar-se qualquer coisa como um sistema de
exclusão (sistema histórico, modificável, institucionalmente constrangedor).
(FOUCAULT, 2010, p. 3).

Muitas vezes a construção de uma verdade está relacionada ao poder, e por
meio dele gera o saber. Para Foucault (2010), um grupo de conhecimentos e de
crenças podem definir uma verdade. Nos aspectos recentes da política nacional a
teoria do saber contribui para a formação do poder, e este determina uma verdade
expressa no enfraquecimento dos grandes sistemas políticos, ou até mesmo nos
grupos políticos. Nestes últimos anos a mídia tem sido responsável pela construção
de verdade na história política do país. E a construção dessas verdades está sendo
mostrada aqui no discurso político, que se estendeu para as redes sociais por meio
do uso de memes.
Em todo o processo de impeachment os memes foram utilizados para mostrar
de modo cômico os enunciados deste acontecimento, e que o “discurso transverso,
a partir do qual se realiza a articulação com o que o sujeito enunciador dá coerência,
ao fio de seu discurso” (COURTINE, 2009, p.75). O enunciado está associado a
verdades e que segundo Foucault (2011, p. 11) “no fundo, há duas histórias. A
primeira é uma espécie de história interna da verdade, a história de uma verdade
que corrige a partir de seus próprios princípios de regulação”. E que por meio do que
foi dito ou feito acaba sendo utilizado para denegrir a imagem, conforme mostra a
figura.
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Figura 15 – o Tiro no pé da própria Dilma

Fonte: ttps://me.me/i/com-bloomberg-entrevista-de-dilma-antes-do-julgamento-no-tse-12612895

A figura acima representada como notícia jornalística – em que pese não se
enquadre como um meme – permite-se assemelhar o seu efeito como tal, pois o que
foi dito por Dilma Rousseff ao TSE foi explorado midiaticamente como uma verdade,
embora descontextualizada, em função desta atender a cobrança de um grupo de
políticos, e quando ela resolveu não mais atender as ‘chantagens’, deu um tiro no
próprio pé, dando início à destruição de sua imagem, o que rendeu inúmeras
publicações de forma a alimentar as construções de discursos midiáticos contra
Dilma Rousseff. Demais disso, no discurso político, o uso de memes passou a ser
instrumento de linguagem popular, devido à acessibilidade que a maioria da
população possui aos meios de comunicação imediatos. Acredita-se que os memes
contribuem para a propagação do discurso político, mais voltado para o espetáculo
(FERNANDES et al., 2016).

Reconhecidos como instrumentos de linguagem popular, acredita-se que os
memes auxiliam na propagação da política espetáculo, já que os apelos
visuais e textuais banalizam e/ou ridicularizam personagens e
acontecimentos públicos, reforçando, por vezes, a agenda da mídia
tradicional (FERNANDES et al., 2016, p. 203).
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A produção dos sentidos com a utilização de memes tem criado um
verdadeiro espetáculo midiático reverberado pelos meios de comunicação. Porém,
ganhou-se mais destaque durante o processo de impeachment da então expresidente do Brasil Dilma Rousseff, e logo após esse evento, tornou-se instantânea
a circulação de memes à medida que uma nova imagem ou notícia política vinha à
tona.
Desde que o Partido dos Trabalhadores assumiu o poder no Brasil, com dois
mandatos do ex-presidente Lula, e com a eleição de sua candidata Dilma Rousseff,
sendo ainda conduzida a uma reeleição para um segundo mandato, já era constante
a articulações conspiratórias por parte dos que estavam insatisfeitos com sua vitória.
Existia um grande descontentamento dos jovens de classe média alta, associado
aos problemas econômicos decorrentes de algumas políticas proposta pelo governo.
Esse desagrado crescia e, com a publicação de memes nos veículos de
comunicação, deu-se início ao processo de destituir o governo de esquerda, quando
foram intensificados por diversas denúncias (CHAUÍ, 2016): Por Dilma não atender
as exigências de uma parte da bancada de direita do congresso, que era
“majoritariamente de classe média, porque, de fato, essa classe, ao ter sido menos
favorecida do que a classe trabalhadora pelos programas sociais do governo”
(CHAUÍ, 2016, p. 21). Começaram a cassação do mandato de Dilma pelo Congresso
e a prejudicarem a sua imagem, pelos meios de comunicação, que foi fortalecido
pelo discurso proposto nas redes sociais, ver figura abaixo.
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Figura 16 – Todos contra Dilma.

Fonte: https://acasadevidro.com/2018/02/

A imagem em forma de meme acima remete ao período em que a então
Presidenta Dilma Rousseff passou a enfrentar um forte movimento de aspectos
conspiratórios com o intuito de justificar o processo de impeachment. Esse
acontecimento discursivo é o prenúncio do que se avizinhava, não se olvidando de
que um conjunto de forças de oposição política – iniciada desde o inconformismo da
derrota eleitoral de Aécio Neves, adicionado ao rompimento do Presidente da
Câmara de Deputados – Eduardo Cunha – que ateou chamas às relações do Poder
Executivo com o Legislativo, provocando um ataque ferrenho de acusações
fundadas e promovidas pela mídia e reverberados diretamente contra a Presidenta
Dilma Rousseff pelos congressistas.
É por essa razão que o referido meme retrata mais um acontecimento
discursivo, dessa vez coaduando o discurso midiático com o político, recheado por
relações de poder e que alude, por sua vez, a uma atualização do acontecimento,
quando consideramos a memória discursiva relativa ao período que Dilma Rousseff
enfrentou os Poderes constituídos à época do Golpe Militar.
Aqui, portanto, mais uma análise da memória discursiva aliada ao
acontecimento e sua atualização, bem como no que diz respeito às relações de
poder observadas no enunciado e às vontades de verdade representadas pelos
arranjos, quais sejam as construções inverídicas de matérias jornalísticas que
pretendiam tão somente desmoralizar, ou seja, desconstituir o poder de comando da
Presidente Dilma Rousseff conquistado democraticamente.
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Eis uma das imagens mais constantes relacionada com os memes com
dizeres do ‘tchau querida’ (Ver Fig. 17). Que foi a construção de uma verdade já
conhecida pelos meios de comunicação e que se findou com sua saída do poder.

Figura 17 - ‘Tchau Querida’ é o assunto mais comentado nas redes sociais.

Fonte: https://twitter.com/mblivre/status/730693468759203840;

A figura 17 se refere ao momento em que se confirmou o impeachment. Esse
sintagma é o termo formal para o processo de afastamento de um político do
governo que pode ser através do processo de impeachment legal, perante o que
determina a legislação, sendo previsto no ordenamento jurídico do país, ou
conforme Silva et al., (2001, p. 1), que no caso mais recente no Brasil foi “um golpe
de estado de natureza parlamentar”. O meme ‘Tchau Querida’ foi o que mais se
materializou como discurso político em 2016 na mídia, sendo o mais divulgado
quando todo o processo foi findado na câmara dos deputados em Brasília.
Não importa a releitura dos termos, quanto aos acontecimentos que deram
início e fim do governo de Dilma Rousseff durante o seu segundo mandato, a
forma como ocorreu todo o processo de sua saída tem diversas características
com os acontecimentos referente ao “golpe’, revolução, movimento ou mesmo
destituição, o que foi comprovado que as pedaladas fiscais pelas quais foi
responsabilizada, mas arranjos conventrículos movidos maiormente pela oposição
política que decidira lançar mão para não parecer um rompimento democrático
institucional.
Portanto, na conjuntura política de 2016, no que diz respeito ao evento
relacionado ao impeachment de Dilma Rousseff, os memes foram significativos
instrumentos no discurso político, ocasião em que a oposição conseguiu, junto com
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a sociedade, construir uma verdade difundida pela mídia - tendo em vista que ela
não transmite com fidelidade o que ocorre na realidade social. Diferente disso, ela
impõe o que ela mesma idealiza no espaço público, razão pela qual se sugere uma
verdade construída pela prática discursiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção desta pesquisa está fundamentada nos objetivos propostos
inicialmente no projeto de pesquisa, quais foram a análise das relações de poder e
os vestígios de memória que permeiam o acontecimento discursivo do impeachment
de Dilma Rousseff; interpretação do exercício dos efeitos de sentido dos discursos
jurídico e político no discurso midiático; identificação das posições-sujeito presentes
nos discursos político e midiático referentes ao impeachment da Presidenta;
descrição da repercussão do discurso midiático com relação ao impeachment.
A pesquisa foi fundamentada em diversos autores que trabalham as
concepções da Análise do Discurso de tradição francesa com a indispensável
contribuição de outros estudiosos das Ciências Sociais e Humanas, bem como em
trabalhos de abordagem semelhante. Foi identificado que há trabalhos que buscam
realizar essa análise comparativa do discurso midiático por meio da identificação de
memes que tratam do discurso usado para o impeachment de Dilma Rousseff.
Essa proposta de leitura e análise das materialidades discursivas, que
permite uma interpretação de acordo com a realidade social e histórica, na qual os
discursos foram produzidos, está alinhado com as concepções mais modernas das
Ciências Humanas. Assim, foi uma compreensão mais dinâmica dos sentidos
produzidos pela linguagem, reconhecendo e elucidando as concepções sobre um
determinado objeto, de acordo com o contexto em que foi produzido.
E para analisar esses efeitos de sentido que fazem cruzar a linguagem com
a história com a memória, escolheu-se estudar o gênero Memes, que se tornoaram
um fenômeno midiático que ganharam destaque durante as Eleições de 2014, com
intensas publicações de imagens compartilhadas em redes sociais na rede mundial
de computadores. Eles surgem na mídia como objetos sociabilizados, ou seja,
personagens conhecidos e trechos ou frases de discursos, que apresentam os
efeitos de sentido produzidos na relação entre sujeito e a linguagem.
Com a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016,
houve uma explosão de memes, e as pessoas podiam se expressar na forma de
humor sem que não houvesse nenhum tipo de represália ou manipulação das mídias
tradicionais que, pelo seu histórico tem o poder de manipular os discursos. Os
memes possuem uma forte relação interdiscursiva e, quando analisados, é possível
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identificar os efeitos de sentido, os mecanismos de memória e as relações de poder
no discurso proferido.
No discurso político para a destituição da então presidente em 2016 estava
pautado que era necessário “estancar a sangria” e, para que isso ocorresse, foi
lançado mão – pelos algozes políticos – da atribuição pelo crime de “pedaladas
fiscais” que, concidentemente, pouco depois da saída de Dilma Rousseff do poder,
tais pedaladas deixaram de ser um crime de responsabilidade fiscal.
Com efeito, manifestações da população provocada e sensibilizada pelo que
era difundido, passou a conferir o apoio necessário para destituir a presidente
democraticamente eleita, valendo-se sempre de todos os recursos disponíveis,
sobretudo dos mecanismos de poder que se confundem com o discurso da mídia
por meio de noticiários, por exemplo,

bem como a com a utilização das redes

sociais com os memes que conseguiram construir verdades, influenciando as
percepções e interpretações dos sujeitos sociais.
Com isso, esse momento nos possibilita responder às indagações, uma vez
que percebemos por intermédio das análises realizadas nos permite compreender
que os memes analisados explicita que as relações de poder são fenômenos que é
inerente em cada microrelação sociais, somado à memória discursiva que é
construída e constituída pela história, tornando-se mais evidente na seara política,
tendo em vista que se lança mão de mecanismos de poder com o fim de prevalecer
as vontades de verdades do sujeito discursivo.
No sentido de interpretação os efeitos de sentido dos discursos jurídico e
político no discurso midiático, percebe-se que só é possível examinar tal fato
mediante a combinação de elementos históricos e da memória discursiva, uma vez
que são aspectos indissociáveis que compõem o sujeito.
Quanto à terceira indagação, que busca a identificação das posições-sujeito
presentes nos discursos político e midiático referentes ao impeachment da
Presidenta, observou-se que a ideologia construída por cada sujeito é a condição
que define o posicionamento político do sujeito.
Por fim, no que tange à descrição da repercussão do discurso midiático com
relação ao impeachment, foi possível perceber o poder que a mídia exerce no
indivíduo, sedimentando ou alterando significativamente a compreensão do
acontecimento discursivo do impeachment que, por sua, pode ser atualizado, ou
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seja, sofrer uma releitura midiática e, consequentemente, alterar mais uma vez a
percepção da realidade.
Este trabalho de pesquisa que, por ora, apresenta resultados, pode ser
expandido em uma outra pesquisa, a qual aborde o discurso político e as
consequências do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.
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