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Considera agora o que lhe acontecerá, naturalmente, se forem 

libertados das suas cadeiras e curados da sua ignorância. Que se 

liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se 

imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos 

para a luz: ao fazer todos esses movimentos sofrerá, e o 

deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes 

via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer 

que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto 

da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? 

Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o 

obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não achas que ficará 

embraçado e que as sombras que via outrora lhe perecerão mais 

verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como escopo a análise de postagens de natureza política publicadas 

em redes sociointerativas digitais – em especial o Facebook – com propósito de 

manipular a opinião pública. Para tal, usaremos como embasamento principal a teoria 

Semiolinguística de Análise de discurso de Patrick Charaudeau. Além disso, 

recorreremos aos conceitos da argumentação retórica e da CMC (Comunicação 

Mediada por Computador). Dessa forma, buscaremos descrever como as estratégias 

linguístico-discursivas de manipulação da opinião pública disseminadas nas redes 

sociais digitais colaboraram para o uso político, mediante à publicização de conteúdos 

informativos polêmicos de temática político-partidária, voltados a apresentar uma 

proposta do real, com objetivo de logro, intencionados à detração de adversários 

políticos. Assim, examinaremos as postagens do grupo autointitulado apartidário – 

MBL – no recorte temporal correspondente ao período de manifestações pró-

impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, destacando o aspecto 

desinformativo pautado na orientação argumentativa causada pela seleção lexical, 

pelos argumentos de base retórica utilizados na organização do discurso, pela visada 

que orienta a construção discursiva e pelo modo de organização enunciativo, que 

distribui as posições dos sujeitos e protagonistas da encenação discursiva. 

Palavras-chave: Semiolinguística; opinião pública; manipulação; Facebook, 

postagem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze posts of a political nature published in digital socio-

interactive networks - especially Facebook - with the purpose of manipulating public 

opinion. To this end, we will use Patrick Charaudeau Semiolinguistic Discourse 

Analysis theory as the main basis. In addition, we will use the concepts of rhetorical 

argumentation and CMC (Computer Mediated Communication). In this way, we will 

seek to describe how the linguistic-discursive strategies of manipulation of public 

opinion disseminated on digital social networks collaborated for the use of a politician, 

through the publication of controversial informative content on a political-party theme, 

aimed at presenting a proposal of the real, for the purpose of deception, intended to 

defraud political opponents. Thus, we will examine the posts of the self-titled non-

partisan group - MBL - in the time frame corresponding to the period of pro-

impeachment demonstrations against former President Dilma Rousseff, highlighting 

the uninformative aspect based on the argumentative orientation caused by the lexical 

selection, by the rhetorical basis arguments used in the organization of the discourse, 

by the aim that guides the discursive construction and by the enunciative mode of 

organization, which distributes the positions of the subjects and protagonists of the 

discursive staging. 

Keywords: Semiolinguistics; public opinion; manipulation; Facebook, post. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

(...) as relações de poder, base das instituições que 

organizam a sociedade, são amplamente construídas 

na mentalidade das pessoas através de processo de 

comunicação. A moldagem de mentalidades é uma 

forma mais decisiva e duradoura de dominação do 

que a subordinação de grupos por intimidação ou 

violência. 

(CASTELLS, 2017, p. 29) 

 

 

A comunicação humana por meio de dispositivos
1
 móveis com acesso à internet 

tem aumentado significativamente no Brasil e no mundo. O Brasil está em quarto lugar 

na lista dos países de maior número de usuários
2
 de internet – com 120 milhões –, que 

levam em média 5 horas e 12 minutos por dia, conectados às redes sociais de plataforma 

digital
3
. 

O espaço digital proporcionado pelas redes sociais torna-se cada vez mais um 

lugar de interação discursiva entre pessoas das mais variadas idades e classes sociais, 

onde os atos de linguagem acontecem, normalmente, para informar (fazer saber), 

convencer (fazer demonstrar), persuadir (fazer aderir), seduzir (fazer sentir), por meio 

de postagens, chats, comentários, entre outros.  

O aumento de relações interdiscursivas em ambientes sociointerativos digitais 

proporcionou o nascimento de novos gêneros textuais típicos desses ambientes, como 

por exemplo, a postagem. Como um gênero de caráter informativo, hoje ela é uma das 

principais formas de acesso à informação em suportes de redes sociais digitais, por se 

inserir no contexto dinâmico da cibercultura onde a hipervelocidade e a estrutura 

comunicativa em rede são os principais vetores de sua exponencialidade comunicativa. 

Ressalvamos que a informação não existe em si mesma, como algo exterior ao 

ser humano; sua existência é fruto da ação humana, porque nasce do fenômeno de 

                                                 
1
 Pelas palavras de Charaudeau (2018, p. 105): “O dispositivo é um componente do contrato de 

comunicação sem o qual não há interpretação possível das mensagens (...)”, visto que constitui as 

condições materiais de realização de um ato de comunicação, impondo restrições para realização desse 

ato e colaborando para transmissão da mensagem e para a produção de sentido. Uma vez que nosso 

corpus é representado por postagens da página de um site de rede social digital, consideraremos como 

dispositivo qualquer ferramenta que permita uma apropriação do tipo CMC. Em nosso exame, ele 

representa uma das condições mais preponderantes para a potencialização da notoriedade da postagem 

como ato de comunicação entre todos os coenunciadores interconectados pela internet.  
2
 <https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-o-4o-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet/(2017)>. 

3
 <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-

nas-redes-sociais.html(2017)>. 
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enunciação, e, assim, depende do campo de conhecimento que a aborda, da situação de 

enunciação em que se insere e do suporte e do dispositivo nos quais é veiculada.  

 Isso nos leva a dizer que a informação é essencialmente uma questão de 

linguagem, e a linguagem não é transparente ao mundo, ela representa uma visão 

particular de mundo, ou seja, não transmite o que ocorre na realidade social, pelo 

contrário, constrói. 

 Assim, pode-se dizer que informar é uma escolha, não apenas de conteúdo, mas 

também de estratégias discursivas, com o intento de produzir certos efeitos de sentido 

para influenciar o outro (CHARAUDEAU, 2018).   

Muito embora se tenha tornado comum devido à viabilidade que o mundo digital 

proporciona, a prática da manipulação da opinião pública, seja por estratégias de 

desinformação ou estratagemas retórico-argumentativos, data da sociedade grega antiga, 

berço da democracia.  

É interessante pensar que, diferente do que acontece em regimes totalitários, a 

palavra em ambiente democrático desenvolve a vocação de substituir o poder pela 

violência física, por um poder simbólico, seja na era clássica greco-romana – quando o 

poder retórico da argumentação era encenado por sofistas diante dos magistrados, a fim 

de convencê-los ou persuadi-los da legitimidade de uma causa ou da ilegitimidade de 

uma acusação (BRETON, 1999); seja nos dias de hoje – quando a mídia de massa 

tradicional, atravessada por ideologias que deseja implementar, utiliza sua credibilidade 

para propagar novos valores ou reacender os já existentes, implicando diretamente a 

formação da opinião pública (CHOMSKY, 2013) 

 É diante dessa perspectiva que o presente trabalho tem a pretensão de examinar 

um corpus formado por textos de dez postagens, entre os anos de 2015 e 2016, 

veiculadas na rede social digital Facebook, pertencentes ao movimento político 

brasileiro conhecido como MBL (Movimento Brasil Livre)
4
, que apresentou grande 

volição na campanha a favor do processo de impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff. 

 O aparato teórico-metodológico utilizado guiará a análise das estratégias 

discursivas de manipulação da opinião pública presentes no gênero textual digital 

postagem – de caráter informativo – veiculada no Facebook, destacando  quatro 

aspectos: a configuração linguístico-discursiva que corrobora para a estratégia de 

                                                 
4
 Mais informações acerca do Grupo MBL serão apresentadas no capítulo referente à caracterização do 

corpus. 
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desinformação; os argumentos retóricos predominantes – organizados pela via do lógos; 

a visada responsável por guiar o ato comunicativo; e as atitudes do modo enunciativo 

predominantes na descrição/narração de proposta de mundo.  

 Ademais, pela natureza metodológica longitudinal, não nos furtaremos a 

comentar possíveis descobertas ocorridas durante a análise a respeito da influência das 

peculiaridades do ciberespaço sobre os aspectos supracitados.  

Esse processo ganhará materialidade no exame das postagens do grupo político 

MBL, veiculadas no período que antecedeu o impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff. 

 Ancorados na teoria Semiolinguística do discurso de Patrick Charaudeau (1992, 

2004, 2007, 2008, 2009, 2016a, 2016b, 2017, 2018), realizaremos uma análise 

longitudinal atravessada pelos conceitos de comunicação do tipo CMC
5
 (RECUERO, 

2014, 2009); gêneros digitais emergentes (MARCUSCHI, 2011, 2008, 2002); 

informação e desinformação (BRETON, 1999; CHARAUDEAU, 2018; EMEDIATO, 

2013; MARTINHO, 2015; RAMONET, 2013); e argumentação-retórica (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996; FIORIN, 2017; REBOUL, 2004) e persuasão 

(BELLENGUER, 1987; BRETON, 1999).   

 Tendo como norte teórico a Semiolinguística, serão determinados os modos de 

organização do discurso; as visadas utilizadas para organização das estratégias de 

convencimento e/ou persuasão (CHARAUREAU, 2004, 2016b); os planejamentos 

lógico-discursivos; bem como os recursos apresentados pelas instâncias midiáticas para 

construção da opinião pública (CHARAUDEAU, 2016a; EMEDIATO, 2013), não 

considerando a força apelativa apresentada por suas imagens. 

 Como hipótese principal, colocamos a possibilidade de as redes sociais digitais 

terem sido utilizadas pelo discurso político para conquistar a opinião pública, por meio 

de encenações discursivas e de estratégias retórico-discursivas potencializadas pelas 

ferramentas comuns ao ciberespaço, com vistas à orientação argumentativa para um 

determinado objetivo.  

 A opção de analisar as postagens do grupo MBL no ambiente da rede social 

Facebook ampara-se na capacidade de o grupo reunir um grande número de seguidores, 

não só nas redes sociais digitais, como também em passeatas; e na sua grande 

                                                 
5
 Segundo Herring (1996 apud RECUERO, 2014), entende-se como CMC – comunicação mediada por 

computador – toda comunicação que acontece entre seres humanos através da instrumentalidade dos 

computadores, ou dispositivos semelhantes. 
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contribuição no direcionamento da opinião pública ao longo do ano de 2016 a favor do 

impeachment de Dilma. Uma vez que as ferramentas das redes sociais digitais abriram 

espaço para propagação de ideologias, a atitude displicente do interlocutor-utente, que 

muitas vezes compartilha as postagens, sob o efeito manada
6
, sem ao menos verificar a 

veracidade dos conteúdos, legitimou o sucesso desse grupo em seu intento. 

 Este trabalho, além do objetivo de contribuir para uma reflexão a respeito da 

potencial manipulação em postagens, pretende também contribuir para reflexões acerca 

das estratégias retórico-argumentativas mais utilizadas. 

 Para tanto, após essas considerações iniciais, no capítulo dois, abordaremos a 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, discorrendo sobre os seguintes 

conceitos: o ato de linguagem, seus sujeitos e o contrato de comunicação; identidade 

social e identidade discursiva; processo de semiotização do mundo; e visadas 

discursivas. 

 No terceiro capítulo, serão apresentadas as definições de gênero textual, tipos 

textuais e domínio discursivo, destacando a perspectiva de Charaudeau (2016b) sob o 

viés dos modos de organização do discurso, para, posteriormente, adaptá-las ao contexto 

da cibercultura. 

  O quarto capítulo versará sobre os conceitos de informar/comunicar e o processo 

de semiotização do mundo; o contrato de informação midiático, a crise das mídias de 

massa, a emergência das mídias alternativas como uma nova forma de acesso à 

informação, o processo de criação da notícia e as possíveis estratégias de desinformação 

responsáveis por orientar o ponto de vista do destinatário. 

 O quinto capítulo tratará da argumentação por um viés retórico-discursivo, 

atravessando a definição de argumentatividade (dimensão argumentativa ou orientação 

argumentativa), os aspectos psicolinguísticos da persuasão e os argumentos retóricos 

concernentes à via do lógos. Seguem-se a esse capítulo a apresentação da metodologia 

utilizada, a análise do corpus selecionado, assim como as considerações finais e as 

referências bibliográficas. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Comportamento expresso quando um grupo de pessoas segue uma determinada atitude de um outro 

grupo sem que a decisão passe por uma reflexão individual. 
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2 A SEMIOLINGUÍSTICA 

 

Le Langage est ce matériau qui permet à l’homme 

de construire du sens dans le monde tout em entrant em 

communication avec les autres.  

(CHARAUDEAU, 1992, p.4) 

 

A teoria Semiolinguística da Análise do Discurso de Patrick Charaudeau é uma 

das recentes teorias do discurso cuja abordagem declina sobre o fenômeno 

intersubjetivo, transdiscursivo e social, expresso por meio de uma atividade linguageira 

entre seres psicossociais, que compartilham práticas e representações sociais da 

comunidade à qual pertencem.  

A própria composição  morfológica da palavra “semiolinguística” remete-nos a 

isso: "semio" vem de "semiosis", e faz menção ao fato de que há construção de sentido 

por meio de uma relação forma-sentido, com a participação de sujeitos dotados  por 

uma identidade psicossocial, atravessada por diversos discursos ideológicos e 

motivados por uma intencionalidade cerceada por contratos socioculturais, apropriando-

se da língua para ressignificar o mundo; e "linguística", para destacar o objeto principal 

que compõe a forma: as línguas naturais (CHARAUDEAU, 2007). 

 

2.1 O ato de linguagem, seus sujeitos e o contrato de comunicação 

 

Esta teoria proposta por Charaudeau orienta-se sob os estudos das entidades 

subjetivas no quadro de interação social; da influência da situação social na encenação 

da atividade linguageira; das relações entre as funções linguístico-discursivas e a 

situação de produção e recepção; e da organização micro e macrotextual dos textos e 

suas marcas de subjetividade. 

A presença dessas entidades subjetivas em situação de interlocução configura 

um quadro que combina dois circuitos indissociáveis, um interno (do dizer) – instância 

discursiva, onde ocorre a encenação discursiva – e um externo (do fazer) – instância 

situacional, onde se encontram fisicamente os seres psicossociais que cruzam suas 

intencionalidades. O conjunto dessa atividade linguageira é o que a semiolinguística 

denomina como ato de linguagem.  
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Nas palavras de Charaudeau (2008, p.21): “todo ato de linguagem é o produto da 

ação de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das 

práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem (...)”. 

Assim, para que essas entidades subjetivas no quadro de interação social possam 

reconhecer-se como coenunciadoras de um ato de linguagem, é preciso que sejam 

respeitados quatro princípios básicos indissociáveis que estruturam um contrato de 

comunicação: o princípio da interação – responsável pela configuração de alteridade na 

interação entre os coenunciadores que reconhecem seus papéis linguageiros e 

relacionam-se de forma não-simétrica; o princípio da pertinência – responsável pelo 

reconhecimento dos saberes compartilhados socialmente e do projeto de fala; o 

princípio da influência – responsável por destacar a finalidade do ato de linguagem e 

por determinar as visadas e, consequentemente, as estratégias discursivas utilizadas para 

tal ato, como por exemplo: sedução, convicção, credibilidade...; e o princípio da 

regulação – responsável por assegurar a continuidade do ato de linguagem ou 

determinar sua interrupção. 

Charaudeau (2006, p. 132) define o contrato como: 

 (...) o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de 

comunicação (qualquer que seja sua forma, oral ou escrita, monolocutiva ou 

interlocutiva). É o que permite aos parceiros de uma troca linguageira 

reconhecer um ao outro com traços identitários que os definem como sujeitos 

desse ato (identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina 

(finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca 

(propósito) e a considerarem a relevância das coerções materiais que 

determinam esse ato (circunstâncias). 

 

 

Em suma, pode-se dizer que o ato de linguagem é consequência de uma situação 

concreta de troca, que depende de uma intencionalidade compartilhada e estrutura-se, 

simultaneamente, num espaço de restrições – onde se apresentam as condições mínimas 

para validar o ato; e num espaço das estratégias – onde os sujeitos têm, à sua disposição, 

as escolhas possíveis para encenação linguageira, produzindo significações por meio da 

interdependência dos espaços interno e externo. A partir disso, Charaudeau (2007) 

propõe um modelo de estruturação para o ato de comunicação em três níveis:  

 

(I) o situacional – espaço das restrições, lugar onde estão determinados: a 

finalidade do ato de linguagem, a identidade dos parceiros, o domínio do 

saber veiculado ao objeto de troca e o dispositivo representado pelas 

circunstâncias materiais de troca. 
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(II) o comunicacional – responsável por definir os papéis linguageiros, o 

direito à fala e o lugar das maneiras de dizer/escrever determinados 

sempre pelo aspecto situacional: finalidade, identidade, tema proposto e 

circunstâncias.  

(III) o discursivo – lugar de intervenção do sujeito falante, enquanto sujeito 

enunciador, em que devem ser atendidas as condições de legitimidade 

(ligada ao princípio de alteridade), credibilidade (ligada ao princípio de 

pertinência), e captação (ligada aos princípios de influência e 

regulação), a fim de realizar os atos de discurso que se transformarão em 

texto. 

 

Considerando a grande importância da dimensão psicossocial para o estudo da 

linguagem, não podemos criar uma teoria do discurso sem precisar maior destaque aos 

sujeitos do ato de linguagem. O homem é um ser social que se utiliza da linguagem 

como meio para construir o mundo, ressignificando-o discursivamente sob a ótica de 

seu próprio EU, isto é, o sujeito enunciador é o epicentro do ato comunicativo, em uma 

relação direta com seu interlocutor.  

O Sujeito, como ser da enunciação, já havia sido esboçado pelo Estruturalismo 

de Roman Jakobson, com as teorias voltadas à atividade da comunicação, ainda muito 

influenciadas pelo mecanicismo do pensamento matemático; no entanto, é apenas com o 

surgimento das primeiras teorias voltadas ao estudo da enunciação que o sujeito, 

imbuído de uma subjetividade intencional e organizadora, assume posição de destaque 

na encenação linguageira (CHARAUDEAU, 2008). 

Além de Jakobson, muitos outros deram suas contribuições importantes, como 

Mikhail Bakhtin, que já apontava para a visão da subjetividade, ao dizer que o sujeito só 

é consciente de sua existência, a partir do confronto com um “outro” com quem interage 

em uma relação linguística dialógica; e também Émile Benveniste, considerando que é 

impossível reconhecer certos elementos linguísticos dissociados da atividade dos 

falantes. 

Charaudeau (2016b) conceitua que toda enunciação cria, necessariamente, um 

quadro figurativo, com a presença de, no mínimo, quatro sujeitos – dois na posição de 

origem do ato comunicativo e dois na posição de destino desse mesmo ato – 

configurando, ao mesmo tempo, a estrutura do diálogo e a relação recíproca de 

alteridade. Esses quatro sujeitos são desmembrados em parceiros e protagonistas.  
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Os parceiros são o sujeito-comunicante EUc e o sujeito-interpretante TUi 

(CHARAUDEAU, 2008). Essa relação contratual baseia-se na aposta do sucesso do ato 

de linguagem, que depende de componentes situacionais pertencentes à expectativa que 

compõe esse ato. De acordo com Charaudeau (2008, p. 23), esses componentes que 

fazem parte do espaço das restrições – circuito externo, espaço do fazer, nível 

situacional –, são de três tipos: 

- comunicacional, concebido como o quadro físico da situação interacional: 

os parceiros estão presentes? Eles se veem? São únicos ou múltiplos? Que 

canal – oral ou gráfico – é por eles utilizado? (...) 

 - psicossocial, concebido em termos dos estatutos que os parceiros são 

suscetíveis de reconhecer um o outro: idade, sexo, categoria 

socioprofissional, posição hierárquica, relação de parentesco, fazer parte de 

uma instituição de caráter público ou privado, etc. 

- intencional, concebido como um conhecimento a priori que cada um dos 

parceiros possui (ou constrói para si mesmo) sobre o outro, de forma 

imaginária, fazendo apelo a saberes supostamente partilhados (...). O 

componente intencional se apoia sobre duas questões que constituem os 

princípios de base de sua realização: o que está sendo colocado em questão, 

com qual intenção de informação? De que maneira isso está sendo veiculado, 

ou, qual será a intenção estratégica de manipulação? 

 

 

Dessa forma, na relação contratual, o sujeito-comunicante – EUc – é o agente 

produtor/articulador da fala – ser do fazer –, localizado no circuito externo do ato de 

linguagem e responsável por sua encenação dentro das restrições impostas pelo contrato 

de comunicação. 

O sujeito-interpretante – TUi – é o sujeito que também age no circuito externo – 

independentemente do EUc – responsabilizando-se pelo ato de interpretação. Tal qual o 

sujeito-comunicante, suas ações são cerceadas pelo contrato de comunicação. No 

entanto, devido à sua opacidade em relação às intencionalidades do EUc, ele pode ou 

não coincidir com a expectativa e com o protagonista criados pelo sujeito-comunicante. 

Completando o quadro dos sujeitos da linguagem, há os protagonistas – seres de 

fala da encenação do Dizer – que assumem diferentes papéis concebidos de acordo com 

as funções atribuídas a eles pelo contrato de comunicação: sujeito-enunciador – EUe – e 

sujeito-destinatário – TUd. 

O sujeito-enunciador é a imagem linguageira do EUc – uma espécie de máscara 

– responsável por seu projeto de fala e igualmente responsável pelo efeito de discurso 

produzido sobre o TUi. O sujeito-destinatário é a imagem de interlocutor ideal 

fabricada pelo EUc e, por isso, diretamente dependente dele.  
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Para Charaudeau, a presença do Eu, sujeito, como epicentro de um ato de 

linguagem, define a dimensão psicossocial da enunciação, ao passo que expressa a 

subjetividade como condição si ne qua non para o ato comunicativo. (CHARAUDEAU, 

2018).  

Isso posto, faremos representação do ato de linguagem e de seus sujeitos com a 

ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

 Em relação ao quadro acima, é possível perceber que o ato de comunicação 

ocorre em uma situação de comunicação composta por um espaço externo – espaço do 

fazer – local onde atuam os seres reais: locutor-EUc e interlocutor-TUi, e por um espaço 

interno – espaço do dizer – local onde atuam os seres da fala: enunciador – EUe e 

destinatário – TUd. 

 Nas palavras de Charaudeau (2007, p. 17), 

um ato de linguagem (...) pressupõe uma intencionalidade – a dos sujeitos 

falantes, parceiros de uma troca. Em decorrência, esse ato depende da 

identidade dos parceiros, visa a uma influência e é portador de uma 

proposição sobre o mundo. Além disso, realiza-se num tempo e num espaço 

determinados, o que é comumente chamado de situação. 

 

 

Isso também nos leva a acrescentar que indivíduos pertencentes a um mesmo 

corpo de práticas sociais devem ser capazes de entrar em acordo sobre as representações 

de linguagem de seu contexto sociocultural, para atingirem seus objetivos 

 

Esquema 1: O ato de linguagem e seus sujeitos. 

Fonte: Charaudeau (2016b, p.52) 
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comunicativos. Dentro desse contexto enunciativo, ganham destaque dois princípios 

básicos do ato comunicativo: o princípio de identidade social e o princípio de 

identidade discursiva, que serão detalhados a seguir. 

 

 

2.2 Identidade social e identidade discursiva 

 

A identidade é o que permite ao sujeito tomar consciência de sua própria 

existência. No entanto, essa conscientização só é possível ao perceber o outro como 

diferente, pois essa percepção dá início à prova de sua própria identidade, ao perceber 

que “é o que não é o outro”. Esse é o princípio da alteridade. 

Por meio de trocas, os parceiros devem reconhecer-se como semelhantes e 

diferentes num processo recíproco, mas não simétrico. Semelhantes, pois são seres 

humanos que compartilham as mesmas motivações, finalidade, intenções; e diferentes, 

pois cada um representa um papel próprio, composto por suas idiossincrasias, com 

finalidade e intenções também distintas (CHARAUDEAU, 2009). 

 (...) a identidade se constrói através de um cruzamento de olhares: “existe o 

outro e existo eu, e é do outro que recebo o eu”. Se tomarmos o ponto de 

vista da comunicação linguageira segundo E. Benveniste, não há eu sem tu, 

nem tu sem eu, o tu constitui o eu. (CHARAUDEAU, 2009, p.309-326).  

 

 

Às vezes, a percepção da diferença gera um crivo negativo, o qual, por vezes, 

transforma-se em preconceito que nasce da atitude de autoproteção do eu, por 

considerar o outro uma ameaça. Dessa forma, apesar de só tomar consciência de si, por 

meio do outro, o eu desconfia desse outro e sente a necessidade de ou rejeitá-lo ou 

torná-lo semelhante. Essa mesma identidade, responsável pelo poder de fala do EUc, é 

consequência de uma combinação de atributos da identidade social com a identidade 

discursiva já citados, mas que serão detalhadamente abordados a seguir. 

 A identidade social é o componente externo formado por dados biológicos, 

psicossociais e comportamentais que conferem ao EUc o reconhecimento por parte dos 

integrantes de uma comunidade e, consequentemente, sua legitimidade para o direito à 

fala. “(...) a legitimidade depende de normas institucionais, que regem cada domínio da 

prática e atribuem funções, lugares e papéis (...)”, segundo Charaudeau (2009, n/p).   

 Isto é, a identidade social é um misco de atributo e reconhecimento em nome de 

um saber institucionalmente reconhecido, de uma posição social herdada ou atribuída e 
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de um saber-fazer chancelado por sua performance ou experiência em um determinado 

campo de saber. 

Já a identidade discursiva é componente interno, fruto da necessidade do EUc 

em criar uma imagem de si mesmo (Ethos
7
), que lhe confira credibilidade e confirme 

sua legitimação para a fala. A fim de buscar essa credibilidade, o EUc vale-se de 

estratégias discursivas, tais como: neutralidade – apagamento, em seu discurso, de 

qualquer marca que represente juízo de valor; distanciamento – objetividade e frieza na 

maneira de analisar; e engajamento – opção por uma tomada de posição na escolha de 

argumentos ou palavras. 

Tais atitudes discursivas estão a serviço de uma atitude demonstrativa, a qual 

impõe argumentos e certo modo de raciocínio que o outro deveria aceitar sem 

discussão, pois a verdade é apresentada como incontornável, independente 

dos sujeitos que a defendem, à qual cada um deve submeter-se. Persuadir o 

outro equivale, neste caso, a colocá-lo num universo de evidências que exclui 

a possibilidade de discussão (CHARAUDEAU, 2009, n/p). 

 

Entretanto, é importante lembrar que, quando o EUc não está numa posição de 

autoridade para seu interlocutor, TUi, ele serve-se da estratégia de captação, para 

assegurar-se de que seu interlocutor perceberá seu projeto de intencionalidade, por meio 

de um fazer crer.  

A fim de realizar essa captação, é necessário fazer pensar, recorrendo à razão, 

ou fazer sentir, recorrendo à emoção, o TUi que, então, deverá pensar ou sentir o que foi 

significado. Destacam-se para tal as seguintes atitudes discursivas: polêmica – trata-se 

de “destruir” o “adversário”, questionando os valores defendidos por ele; sedução – 

trata-se de assumir uma imagem de herói beneficiário; e dramatização – descrevem-se 

os dramas da vida, apoiando-se em valores afetivos socialmente compartilhados. 

Assim, a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada da 

palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos 

imaginários sociodiscursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade 

discursiva é sempre algo “construir - em construção”. Resulta de escolhas do 

sujeito, mas leva em conta, evidentemente, os fatores constituintes da 

identidade social (CHARAUDEAU, 2009, n/p). 

 

 

                                                 
7
 O Ethos é definido como traços do caráter do orador criados pelo discurso que são revelados ao público, 

a fim de criar, implicitamente, uma imagem que irá inspirar-lhe confiança. O Ethos se expressa na 

enunciação enunciada, ou seja, nas marcas da enunciação deixadas no enunciado. Segundo Aristóteles, 

havia três itens que inspiravam confiança no orador, phrônesis – ponderação, bom senso, prudência; areté 

– virtude, sinceridade; e eunóia – autoimagem agradável, benevolência (FIORIN, 2017, p.70.). 
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 A relação entre identidade social e identidade discursiva e sua consequente 

influência para legitimação do direito à fala não pode ser pensada fora de uma situação 

de comunicação, já que é essa situação a responsável por determinar antecipadamente – 

seguindo as regras do contrato – a identidade social dos parceiros do ato de troca verbal 

e por fornecer-lhes instruções quanto ao comportamento discursivo. Sendo assim, ao 

EUc cabe criar as estratégias de encenação. Assim, em consequência da diferença entre 

as identidades, Charaudeau (2009) propõe um modelo comunicacional com base em 

quatro competências: comunicacional, semântica, discursiva e semiolinguística.  

 A competência comunicacional (ou situacional) é representada pela aptidão do 

sujeito em reconhecer a estruturação e as restrições da situação de comunicação em que 

estão determinadas, por exemplo, as características da identidade social dos parceiros 

da troca linguageira e onde se organizam as relações entre esses mesmos parceiros.  

 A competência semântica é representada pela aptidão em organizar seus 

diferentes saberes em temas, a fim de tomá-los como uma forma de referência para 

construção de sentido.  

 A competência discursiva é representada pelas possibilidades de organização 

enunciativa, narrativa e argumentativa do discurso, em função das restrições do quadro 

comunicacional. 

       E, por último, Charaudeau (2009, n/p) completa “(...) é necessário igualmente 

que o sujeito tenha uma competência semiolinguística, a qual lhe permita combinar 

formas (...), em função das restrições da língua e em relação com as restrições do 

quadro situacional e os dados de organização discursiva (...)”. 

 Sem dar por esgotada a abordagem sobre o tema das identidades social e 

discursiva, apresentaremos, a seguir, o processo pelo qual um mundo a significar 

transforma-se em um mundo significado, a servir de um instrumento de “barganha” 

entre os sujeitos do ato comunicativo. 

2.3 Processo de semiotização do mundo 

 

         O processo de semiotização do mundo ocorre por meio de um duplo processo: 

transformação e transação. A transformação consiste na ação de um sujeito falante em 

transformar um “mundo a significar” em um “mundo significado”, enquanto a 

transação consiste no uso desse “mundo significado” em um objeto de troca com o 

sujeito destinatário, pautado nas intencionalidades do ato comunicativo. 
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O processo de transformação é composto de quatro operações: identificação – 

transformação dos seres e objetos do mundo real em entidades nominais; qualificação – 

transformação dos seres e objetos do mundo real em entidades descritivas; ação – 

transformação dos seres e objetos do mundo real em entidades narrativas; e causação – 

transformação dos fatos do mundo real em relações de causalidade. 

Já o processo de transação expressa-se por quatro princípios:  

Alteridade – já mencionado anteriormente – todo ato de linguagem é um 

fenômeno de intercâmbio entre dois parceiros que se identificam como semelhantes e 

diferentes. Esse princípio é a base do contrato de todo ato comunicativo, porque implica 

um reconhecimento e uma legitimação do direito à fala entre os parceiros.  

Pertinência – os atos de linguagem devem ser apropriados a seu contexto e à sua 

finalidade, visto que os parceiros devem poder reconhecer os universos de referência 

que constituem o objeto linguageiro.  

Influência – ato intencional do sujeito, produtor do ato de linguagem, em atingir 

TUi e provocar nele alguma mudança. Esse receptor tem consciência de que é alvo de 

influência, o que lhe confere a possibilidade de interagir.  

Regulação – para que o ato de linguagem ocorra bem – ainda que em uma tensão 

de influências – os parceiros regulam as intencionalidades. Eles utilizam-se de 

estratégias no interior de um quadro situacional que assegure uma comum compreensão 

entre eles, a fim de que a troca linguageira se efetive. 

É importante lembrar que o processo de transformação é feito por meio do 

controle do processo de transação. Isto é, são solidários, muito embora ocorram por 

procedimentos diferentes, como já vimos no esquema 2.  

Em síntese, a semiotização do real é a apresentação da realidade bruta, exterior à 

língua, em um real construído pelo discurso. Nesse procedimento, a língua passa por 

 

Esquema 2: O processo de semiotização do mundo.  

Fonte: Charaudeau (2007, p.14). 
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operações de dimensão sociolinguístico-situacional – o processo de transformação 

ocorre sob a tutela das indicações diretivas do processo de transação – que a levam do 

sentido de língua (significado) ao sentido de discurso (significação) (PAULIUKONIS, 

2016).  

Na próxima seção, para clareza teórica da pesquisa em questão, faremos uma 

breve apresentação do conceito de visadas discursivas abordado por Patrick Charaudeau 

(2004). 

 

2.4 Visadas discursivas 

 

Todo sujeito falante precisa de certas referências para poder significar suas 

intenções e comunicar, ao se apropriar do signo. Essas referências são adquiridas no 

processo de socialização, por meio da linguagem, e se transformam em uma espécie de 

normalização dos comportamentos, que é registrada na memória o sujeito. 

Dessa forma, no esteio de Charaudeau (2004), verificamos que o sujeito falante 

possui não só uma, mas algumas memórias que testemunham como se constituem as 

comunidades. Por exemplo: memória dos discursos, responsável por constituir os 

saberes de conhecimento e de crença sobre o mundo, que dão origem às identidades 

coletivas e fragmentam a sociedade em comunidades discursivas de membros que 

partilham os mesmos posicionamentos, os mesmos sistemas de valores, quer se trate de 

opiniões políticas, julgamentos morais, doutrinas ou até ideologias; memórias das 

situações de comunicação, dispositivos
8
 responsáveis por normatizar as trocas 

comunicativas, definindo-se através de um conjunto de condições psicossociais de 

realização, que permitem aos parceiros compreender a expectativa do ato comunicativo 

e estabelecer um contrato de reconhecimento. No entanto, não se trata da representação 

do conteúdo mostrado, mas do lugar situacional no qual é mostrado; memórias das 

formas de signos é a memória semiológica responsável por fazer com que os indivíduos 

possam elaborar julgamentos de ordem estética, ética, pragmática, por exemplo, acerca 

do modo como se comportar e falar em nome de normas sociais partilhadas. Ela é 

responsável pela constituição das comunidades de saber dizer, também conhecidas 

como estilo. 

                                                 
8
 Por entendermos que, nesse emprego, a palavra dispositivo apresenta sentido diferente do empregado 

anteriormente, representando conjunto de regras, normas e preceitos, passaremos a grafá-la em negrito. 
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Outrossim, destaca-se particularmente a finalidade do ato comunicativo, na 

medida em que é responsável por determinar a orientação discursiva da comunicação, 

mediante ao que Charaudeau (2004) conceitua como visada discursiva. 

As visadas discursivas correspondem a uma intencionalidade 

psicossociodiscursiva que determina a expectativa do ato de linguagem do sujeito 

comunicante e, por conseguinte, da própria troca linguageira. Elas devem ser 

reconhecidas tanto pelo sujeito comunicante quanto pelo sujeito interpretante, a fim de 

que haja intercompreensão. Dessa forma, pode-se dizer que as visadas são atitudes 

enunciativas básicas, que encontraríamos nos atos comunicativos reagrupados, em nome 

de sua orientação pragmática e em nome da posição ocupada pelo EUc e pelo TUi no 

momento do ato. A partir desse conceito, é possível destacar oito principais visadas 

definidas por Charaudeau (2004): 

Visada de prescrição: EU quer mandar fazer e tem autoridade para isso; TU se 

encontra, assim, em posição de dever fazer; 

Visada de solicitação: EU quer saber, e não tem autoridade diante do TU para 

isso, pois está em posição de inferioridade de saber, muito embora seja legitimada a sua 

demanda. TU está em posição de dever responder à solicitação. 

Visada de incitação: EU quer mandar fazer, mas não se encontra em posição de 

autoridade para isso, restando a opção de incitar a fazer; ele deve então fazer acreditar 

(por persuasão ou sedução
9
) ao TU que ele terá benefícios devido a esse ato; TU está, 

então, em posição de “dever acreditar” que ele age para seu próprio bem. 

Visada de informação: EU quer saber fazer saber e ele está legitimado em sua 

posição de saber; TU se encontra na posição de “dever saber” alguma coisa sobre a 

existência dos fatos, ou sobre o porquê ou o como de seu surgimento. Quando esse EU é 

representado por uma instância midiática, há dois tipos de atividade por ela pleiteados: a 

descrição-narração, reportando os fatos do mundo; e a explicação, esclarecendo para o 

TU as causas e as consequências do surgimento desses fatos do mundo.  

Visada de instrução: EU quer fazer saber-fazer, e ele se encontra ao mesmo 

tempo em posição de autoridade de saber-fazer e de legitimação para transmitir o saber-

fazer, TU está em posição de dever saber-fazer, segundo um modelo proposto pelo EU. 

                                                 
9
 Segundo a teoria Semiolinguística, persuadir é fazer crer, fazer com que o outro participe do mesmo 

pensamento, da mesma opinião do sujeito falante. Seduzir é fazer prazer ao outro, é transmitir-lhe um 

estado emocional eufórico. Ambos são meios discursivos de realizar objetivos de comunicação: fazer 

aderir, fazer compreender e “manipular o outro”. No capítulo cinco, disposto à argumentação, tomaremos 

os dois conceitos por uma só denominação – persuasão –, por entendermos que o viés persuasivo, de 

alguma forma, sempre tangencia os afetos, alterando o estado emocional do TU. 
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Visada de demonstração: EU quer estabelecer a ‘verdade’ e mostrar as provas, 

segundo sua posição de autoridade de saber legitimada por uma competência; TU está 

em posição de ter que receber e ter que avaliar uma verdade e, então, ter a capacidade 

de fazê-lo. 

Visada de captação: EU quer mostrar-se credível, por estar em uma situação de 

concorrência com outros EU(s), encontra-se engajado na busca do maior número de 

TU(s). Essa concorrência obriga ao EU procurar emocionar seu público, atravessando 

sua afetividade, a fim de despertar-lhe paixões que aumentem a adesão à informação 

transmitida. 

Visada de Pathos
10

: EU, estando em posição de autoridade (ou não), quer fazer 

sentir o TU, ou seja, intenciona provocar no TU um estado emocional; TU está em 

posição de dever sentir. 

Cada situação seleciona uma ou mais visadas mais adequadas, a fim de definir 

sua finalidade, por isso, pode-se dizer que não há correspondência unívoca entre visada 

discursiva e situação comunicativa. A finalidade e sua(s) visada(s) correspondente(s) 

não representam o todo da situação de comunicação, muito embora seja um de seus 

componentes principais, em união com a identidade dos participantes, com o propósito 

e com a sua estruturação temática e com as circunstâncias. 

Após essas considerações a respeito da teoria Semiolinguística, no próximo 

capítulo, traçaremos um breve panorama cronológico sobre o conceito de gênero 

discursivo, de Aristóteles até os dias atuais, definindo também, a título de melhor 

esclarecimento, tipos textuais e domínio discursivo; como também apresentaremos a 

visão de Patrick Charaudeau sobre os gêneros textuais e os modos de organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Em Análise de Discurso o termo Pathos relaciona-se aos discursos que agem sobre efeitos emocionais 

com finalidades estratégicas. Já em retórica, refere-se ao transbordamento emocional, remetendo a um 

dos três tipos de provas ou argumentos (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 307). 
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3 UM PASSEIO SOBRE O CONCEITO DE GÊNERO: DA GÊNESIS À 

CIBERCULTURA 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do 

discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana e 

porque em cada campo dessa atividade é integral o 

repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo. 

                                     (BAKHTIN, 2011, p.262) 

 

 

As manifestações linguísticas produzidas por integrantes dos mais variados 

campos de atividades humanas ocorrem por meio de enunciados relativamente estáveis, 

que atualizam constantemente o estilo, a composição e o conteúdo temático de nossa 

língua (BAKHTIN, 2011).  

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no topo de enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

2011, p.262). 

 

 

 Ressalvamos aqui a classificação gênero do discurso, utilizada por Bakhtin, 

fruto de uma orientação de estudos de base discursivo-enunciativa, para substituirmos 

pela terminologia gêneros textuais, mais adequada a nosso desenvolvimento teórico e 

proposta de análise.   

Considerando que toda manifestação linguística dá-se como discurso realizado 

em forma de enunciados, no plano das ações sócio-históricas, pode-se dizer que essa 

manifestação é um texto. 

 Por conseguinte, podemos dizer que os gêneros textuais são tão inerentes à 

natureza do homem quanto à própria linguagem e aos campos de atividade humana, já 

que são eventos-textuais sócio-histórico-discursivos, flexíveis e criativos, os quais 

contribuem para organizar as situações comunicativas do dia a dia, surgidas da 

necessidade da vida sociocultural e da adaptação à presença de novas tecnologias 

sociointerativas (MARCUSCHI, 2002; 2011).  

Em consonância com as ideias de Bazeman (1994 apud MARCUSCHI, 2011), 

podemos afirmar que os gêneros são rotinas sociais de nosso dia a dia, já que se 
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caracterizam muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do 

que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 

Sua flexibilidade e dinamismo de formas e funções ligam-se intrinsecamente à 

maneira como circulam os textos em nossa sociedade, mas também mostram de que 

forma a sociedade organiza-se em seus rituais sociais; pois, quanto mais se circula um 

gênero, mais propício a alterações ele é.  

A presença de novas tecnologias comunicacionais gera novos gêneros, no 

entanto, é a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências nas atividades 

comunicativas diárias que mais contribuem para isso. Os grandes suportes
11

 

tecnológicos da comunicação, tais como rádio, televisão, jornal, revista, internet, por 

terem inegável presença central nas atividades comunicativas da realidade social que 

ajudam a criar, vão por sua vez propiciando e abrigando gêneros novos (MARCUSCHI, 

2002). 

 

3.1 Do crivo clássico ao atual 

 

O estudo sobre gêneros textuais não é algo que remonte a tempos atuais, 

segundo Marcuschi (2011), o estudo sobre gêneros no ocidente iniciou-se com Platão 

para, posteriormente, firmar-se sistematicamente com Aristóteles, em sua Arte retórica. 

Voltado à organização da oratória, ele diz que há três elementos componentes do 

discurso: aquele que fala, aquilo sobre o que se fala e aquele a quem se fala. E, nesse 

discurso, há três tipos de ouvintes que operam: como espectador que olha o presente; 

como assembleia que olha o futuro e como juiz que julga sobre coisas passadas.  

A esses três tipos de julgamento, ele relaciona três gêneros de discurso retórico e 

suas funcionalidades: o deliberativo – que servia para aconselhar/ desaconselhar e 

voltava-se para o futuro; o judiciário (ou forense) – que servia para acusar ou defender e 

refletia-se sobre o passado; e o epitídico (ou demonstrativo) – que servia para elogiar ou 

censurar e situava-se no presente (MARCUSCHI, 2011).  

Ainda na tradição clássica ocidental, encontramos, a partir da sistematização de 

Platão, a famosa tríade literária: lírica, épica e dramática. Classificação, 

                                                 
11

 Suporte é um instrumento físico ou virtual para fixação, transporte ou veiculação de um determinado 

gênero textual, ao passo que também exerce grande interferência sobre ele no que se refere à sua 

classificação. Isso nos implica dizer que o suporte e o gênero vivem em uma relação de simbiose. Pelas 

palavras de Marcuschi (2008, p. 174): “(...) suporte de um gênero é uma lugar físico ou virtual com forma 

específica que serve de ambiente para fixação ou veiculação de um Gênero.” 
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equivocadamente atribuída a Aristóteles, pois ele as considerava “modos de imitação” e 

o enfoque como gêneros literários é um produto das poéticas românicas e pós-

românicas (BAWARSHI; REIFF, 2013).  

Respondendo a Platão na Poética, Aristóteles oferece uma defesa das 

representações artísticas com base na premissa de que essas representações 

não são imitações de aparências, meras cópias, mas possuem sua própria 

integridade orgânica e seus princípios de ordem. Aristóteles inicia a Poética 

explicando: “Proponho tratar da poesia em si mesma e em seus diversos 

tipos, observando a qualidade essencial de cada um” (p.50). Operando sob 

essa premissa, Aristóteles então passa a categorizar a épica, a tragédia e a 

comédia como “modos de imitação”, baseado em sua estrutura e função, 

particularmente em termos de meio, objeto de imitação envolve a ação 

humana, particularmente de caráter elevado ou baixo; e a maneira de 

imitação pode ser representada tanto pela narração como pelo drama. Com 

base nessas distinções, Aristóteles descreve a épica, a tragédia e a comédia 

como representações de diferentes tipos de ações poéticas, classificadas de 

acordo com a forma como cada uma configura relações particulares entre 

meio, objeto e maneira de imitação. Genette (1992, p. 6-12 apud 

BAWARSHI; REIFF, 2013, p.30). 

 

 

  A considerar que as tradições literárias tornaram-se muito significativas para as 

pesquisas em estudos linguísticos – uma vez que já foram utilizadas para definir os 

gêneros – citaremos, sob o aporte teórico de Bawarshi e Reiff (2013), o percurso dos 

estudos literários dos gêneros de acordo com as abordagens dos estudos neoclássicos; 

dos estudos estruturalistas; dos estudos românticos e pós-românticos; dos estudos da 

estética da recepção; e dos estudos culturais. 

 A abordagem neoclássica, de natureza teórica, define gêneros com base em 

categorias analíticas abstratas para classificar os textos. Essa abordagem não parte de 

textos em situação real de comunicação e, sim, de textos literários ideais, com o simples 

propósito de criar uma taxonomia de acordo com sua estrutura interna e sua temática. 

 A abordagem estruturalista (ou histórico-literária) apresenta uma conceituação 

com base no método indutivo, reconhecendo que os gêneros são resultados da 

observação da realidade literária e destacando os padrões estruturais percebidos nos 

textos, ao passo que esses textos manifestam-se ao longo do tempo em determinados 

contextos literários. Assim, podemos afirmar que essa abordagem compreende os 

gêneros como entidades que moldam os textos, as ações, as identificações e as 

representações das atividades literárias. 

 As abordagens românticas e pós-românticas conceituam que os textos literários 

adquirem seu status por não obedecerem às categorizações prescritivas e 

simplificadoras, ou seja, não concordam com o pensamento estruturalista de que o texto 
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literário constrói ações e relações textuais dentro de um universo literário, pois 

consideram que os textos não pertencem a um gênero apenas – como sugerem as visões 

categorizadoras –, mas participam de vários gêneros ao mesmo tempo. Bawarshi e Reiff 

(2013) comentam, citando Derrida: 

Todo texto participa de um ou de vários gêneros, não há texto sem gênero; 

sempre há um gênero e gêneros, embora essa participação jamais equivalha a 

pertencimento. E não por causa de um abundante transbordamento ou de uma 

produtividade livre, anárquica e inclassificável, mas por causa da própria 

peculiaridade dessa participação..., afirma Derrida em resposta a Blachot 

(2000, p. 230). 

 

 

  A abordagem da estética da recepção considera o gênero uma performance do 

leitor – em especial o crítico literário –, uma ferramenta interpretativa utilizada para 

predições e palpites sobre o texto. Como nesse caso o gênero é visto como um 

argumento feito pelo interpretante, é natural um mesmo texto estar sujeito a diferentes 

explicações sem comprometer sua integridade. 

 John Frow (2006, p. 106 apud Bawarshi e Reiff 2013, p. 39), descreve-nos: “O 

gênero não é uma propriedade do texto, mas uma função da leitura. O gênero não é uma 

propriedade do texto, e sob circunstâncias diferentes essa imputação pode mudar”. 

  A abordagem dos estudos culturais examina a relação dinâmica entre gêneros, 

textos literários e elementos socioculturais; e como esses gêneros organizam-se e 

produzem as ações literárias e não-literárias de maneira dinâmica, contínua e 

culturalmente definidora. Portanto, podemos julgar que essa abordagem tem interesse 

em como e quais gêneros tornam-se disponíveis como enquadre interpretativo para 

escolha de leitor ou crítico guiados pelo conhecimento de certas práticas sociais. 

 Sob essa ótica, os gêneros revelam os traços constitutivos da sociedade a que 

pertencem, isto é, a sociedade seleciona e codifica os atos de fala de acordo com sua 

ideologia e marcas culturais. 

 Para Beebe (1994 apud Bawarshi e Reiff 2013, p. 44), “o gênero é 

essencialmente a precondição para a criação e a leitura de textos”, pois fornece o 

contexto ideológico em que o texto e seus utilizadores funcionam, relacionam-se com 

outros gêneros e textos e alcançam valor cultural: “O gênero não nos traz compreensão 

no sentido abstrato e passivo, mas uso no sentido pragmático e ativo”. 

 A seguir, realizaremos uma sucinta explanação sobre alguns conceitos básicos 

inerentes ao conteúdo supracitado, a partir de uma concepção contemporânea.  
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3.2 Gêneros textuais, tipos textuais e domínio discursivo: um olhar 

contemporâneo 

 

 Como seres falantes, produzimos enunciados falados ou escritos para nos 

comunicar e, em razão disso, torna-se impossível comunicar-se verbalmente, se não for 

por meio de algum gênero textual. No entanto, o estudo dos gêneros textuais, por ser 

muito fértil, ainda apresenta muitos aspectos a serem elucidados sob a luz das mais 

variadas teorias linguísticas e não linguísticas. 

 Sem a pretensão de esgotar as definições dos conceitos a seguir, faremos uma 

breve introdução por meio da elucidação do que é texto, gênero textual, tipo textual e 

domínio discursivo à luz da perspectiva de Marcuschi (2002; 2008), para posteriormente 

abordar a perspectiva de Charaudeau por meio dos modos de organização do discurso. 

 Considera-se texto uma entidade concreta, oral ou escrita, realizada 

materialmente e corporificada em algum gênero textual, pois converge ações 

linguísticas, sociais e cognitivas (BEAUGRANDE, 1997, apud MARCUSCCHI, 2002).  

E o que seria gênero? 

 Gêneros textuais são manifestações textuais cotidianas materializadas em 

situações sociocomunicativas recorrentes, definidas por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados. Em outras palavras, são 

realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, 

constituídas por textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações 

comunicativas, cuja nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de 

designações concretas determinadas pelo suporte, estilo, conteúdo, composição e 

função. 

 Já os tipos textuais são construções sequenciais definidas por sua natureza 

linguística e recorrentes na composição textual (aspectos lexicais, morfossintáticos e 

lógicos), permitindo-nos dizer que é o predomínio de um mesmo tipo de sequência 

linguística de base – e não o texto como um todo – o fator determinante para 

classificação de um tipo textual. Comparados aos gêneros textuais, eles abrangem um 

conjunto bem limitado de categorias teóricas. Marcuschi (2008) cita os seguintes: 

narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. 

 Outro conceito que carece de destaque é o de domínio discursivo, porquanto é 

necessário apresentar maior clareza, segundo Marcuschi (2002). Podemos chamar de 

domínio discursivo a instância de produção discursiva, característica de uma profissão 
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ou de atividade humana, responsável por propiciar discursos bastante específicos, por 

exemplo: jurídico, religioso e acadêmico. 

 Muito embora a pretensão deste item do capítulo seja apenas inserir os conceitos 

acima mencionados, seguiremos por demonstrar como eles inter-relacionam-se. 

 Marcuschi (2002, p.29) cita uma afirmação de Bronckart (1999, p.103): 

A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas, o que permite dizer 

que os gêneros textuais operam em certos contextos, como formas de 

legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com 

fontes de produção que lhes dão sustentação muito além da justificativa 

individual. 

 

Em vista disso, o gênero constitui não uma entidade formal, mas uma entidade 

comunicativa relativamente estável, geradora de expectativas de compreensão mútua, 

com objetivos específicos, em situações sociais particulares que se realiza na forma de 

um texto. 

Ao confrontarmos resumidamente as noções de gênero textual e tipo textual, 

percebemos que, enquanto a conceituação de gêneros textuais funda-se em critérios 

externos – sociodiscursivos e discursivos –, a conceituação de tipos textuais apoia-se em 

critérios internos (linguísticos e formais). 

É inegável, neste ponto, destacar um diálogo entre o conceito de gênero textual 

apresentado por Marcuschi e o conceito de contrato linguístico apresentado pela teoria 

semiolinguística de Charaudeau, pois este se encerra como a condição para que 

parceiros do ato comunicativo intercompreendam-se minimamente e interajam, co-

construindo sentidos possíveis, enquanto aquele é sobredeterminado por essa condição 

mínima, sob pena de sua inobservância acarretar problemas de comunicação.  

Dessa maneira, entendemos que o condicionamento de uma manifestação textual 

a certas intenções psicossociodiscursivas pré-determinadas pelo contrato e por fatores 

histórico-ideológicos é condição imanente para a classificação básica de um gênero. 

Muito embora seja indubitável lembrar que qualquer categorização rígida, não 

subserviente à adaptabilidade natural do gênero a novas condições sócio-histórico-

discursivas, implicará descuidado erro de análise. 

Com efeito, considerando que um texto é uma manifestação da encenação de um 

ato de comunicação, numa situação específica, a fim de realizar um projeto de fala de 

um EUc, e que esses fatos podem se repetir no tempo, reunidas semelhantes variáveis, 

podemos assim classificar o texto em gêneros textuais (CHARAUDEAU, 2016b). 
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 Antes de delinearmos uma breve explanação a respeito do gênero textual sobre o 

qual recai nossa análise, faremos um breve panorama sobre perspectiva da 

semiolinguística acerca dos gêneros textuais. Nossa preferência pela perspectiva de 

Charaudeau à de Marcuschi deve-se ao fato de que a teoria semiolinguística destaca de 

forma mais evidente a ação participativa do falante no ato de linguagem, ainda que 

diante das restrições sociais, comunicativas, linguageiras e formais peculiares a cada 

gênero. 

 

 

3.3 Gêneros e modos de organização do discurso à luz da semiolinguística 

 

 Segundo Charaudeau (2004), os princípios considerados até então para uma 

classificação dos gêneros baseiam-se ora na ancoragem social do discurso, ora na 

natureza comunicacional, ora nas atividades linguageiras construídas, ora nas 

caraterísticas formais dos textos produzidos. A consequente problemática dessas 

abordagens desvela-se na assunção da liberdade criativa do falante ser cerceada por 

restrições impostas pelos gêneros. Por isso, a priori, comentaremos, de forma rápida, os 

princípios de análise citados acima, a fim de solidificar as concepções vindouras. 

 A ancoragem social funda os gêneros, unindo-os às diferentes práticas sociais 

que se instauram em uma sociedade, como forças simbólicas, institucionalizadas e 

hierarquizadas entre atores sociais, servindo de parâmetro para legitimação da troca 

verbal. Esse parâmetro constitui um domínio de prática linguageira que determina as 

identidades dos atores e os papéis que devem representar. Assim, podemos dizer que os 

papéis desses atores determinam o julgamento de conformidade entre o discurso 

proferido e o domínio que ele representa. 

 No que diz respeito à natureza comunicacional, Charaudeau indica que os 

gêneros constituídos por características formais e situacionais organizam-se a partir da 

complexidade e nível de estruturação discursiva de uma prática social. 

 Já quanto às atividades linguageiras, há dois pontos de vista a serem 

considerados: um cognitivista e um semiodiscursivo. 

 O ponto de vista cognitivista descreve as operações do pensamento que se 

encontram em correspondência com tal ou qual organização textual. Segundo essa 

posição, há no espírito representações abstratas ordenadas (scripts) que serviriam de 

protótipos originais, a partir dos quais se estruturaria um mecanismo de projeção em 
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discursos (down), quando se trata de tomar consciência do processo de produção de 

textos, ou em direção aos quais se ordenaria um mecanismo de reconstrução da 

esquematização (up), quando se trata de tomar consciência do processo de 

compreensão. 

 O ponto de vista semiodiscursivo considera que, sendo todo texto heterogêneo, 

não é ele que deve ser levado em conta para a classificação, mas, sim, sua estrutura. 

 Charaudeau assume essa posição ao postular que o conjunto de procedimentos – 

modos de organização do discurso – serve como condições de construção do discurso 

disponíveis ao sujeito que comunica, com o intuito de organizar sua intenção discursiva 

e, não, como uma esquematização do texto. 

 Não podemos esquecer também que legitimar a classificação a partir apenas da 

esquematização determinada pela recorrência de marcas formais dos textos produzidos 

gera alguns problemas, tais como: os possíveis sentidos que essas marcas assumiriam 

em textos e contextos diferentes, o fato de não saber se as recorrências nos garantiriam a 

tipificação de um determinado texto, por serem exclusivas a ele ou apenas por serem 

específicas a ele. Em outras palavras, as características formais representariam traços 

específicos dos textos, mas não definitórios ao ponto de serem considerados 

constituintes. 

 Assim, ao considerar que todo sujeito que comunica precisa de referências para 

executar os processos de transformação e de transação na semiotização do mundo, 

Charaudeau aceita que a existência de gêneros é o reconhecimento de que a produção 

linguageira é submetida a restrições norteadoras as quais não implicam o apagamento 

do sujeito quanto à sua originalidade discursiva. É por meio do uso que se constrói a 

normalização dos comportamentos, do sentido e das formas que o sujeito registra em 

sua memória, fazendo com que Charaudeau (2004) apresente a hipótese das memórias, 

como já fora citado no tópico 2.4 deste trabalho.  

 Ao julgar a articulação entre essas memórias e as questões levantadas sobre a 

situação, o sentido e a forma, pode-se deduzir que o sujeito falante ancora-se em 

gêneros empíricos que – baseados nas suas experiências e nas suas representações – 

delineiam normas de conformidade linguageira e lugares de prática sociodiscursiva mais 

ou menos institucionalizadas. Essas normas determinam a situação de comunicação, por 

meio de restrições discursivas, sem que isso represente uma forma de cerceamento a 

essa ou àquela forma textual, mas, sim, um conjunto de comportamentos passíveis de 

satisfazer as condições dos dados externos. 
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 Dado o exposto, podemos afirmar que Charaudeau compreende gênero textual 

como uma manifestação linguístico-situacional oriunda da relação entre as memórias e a 

situação de comunicação (a identidade dos parceiros, a finalidade do ato e o código 

semiológico) que circulam socialmente em nossas vidas. 

 No entanto, ao se referir à organização linguageira, diferente de Marcuschi, que 

prefere o termo tipo textual, Charaudeau tem preferência pela expressão modo de 

organização do discurso, visto que destaca a subjetividade na escolha das categorias da 

língua e da organização do discurso (PAULIUKONIS, 2016). 

 Esses modos de organização do discurso são procedimentos linguísticos que se 

realizam no uso dessas categorias supracitadas na organização do mundo referencial, em 

função de certas finalidades discursivas do ato comunicativo. E, de acordo com essas 

finalidades, eles podem ser: enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. 

Enunciativo – é o modo que tem a função de organizar o discurso segundo a 

posição do locutor em relação a seu interlocutor, a si mesmo e aos outros; ao passo que 

também atravessa a encenação de cada um dos outros três modos de organização. 

Descritivo – é o modo que organiza o mundo de maneira taxionômica, 

exercendo três funções ao mesmo tempo autônomas e indissociáveis: nomear, localizar-

situar e qualificar. 

Narrativo – é o modo que organiza o mundo por meio de uma sucessão de ações 

lógicas constituintes de uma história, ao passo que permite que essa história torne-se um 

universo narrado. 

Argumentativo – é o modo que permite a construção de explicações sobre 

asserções feitas a respeito do mundo. 

 Na medida em que nossa pesquisa tem como escopo demonstrar as ferramentas 

linguísticas que viabilizam a mudança do estado de espírito do interlocutor, é 

imperativo direcionarmos nosso crivo ao modo enunciativo. 

 Temos interesse em destacar o modo enunciativo, uma vez que interage na 

construção de todos os demais, dando conta da posição que o sujeito falante ocupa em 

relação ao seu interlocutor, como descreve Charaudeau (2016b, p. 74):  

Sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor com relação ao 

interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que resulta na construção de um 

aparelho enunciativo; por outro lado, e em nome dessa mesma vocação, esse 

modo intervém na encenação de cada um dos três outros modos de 

organização. É por isso que se pode dizer que este modo comanda os demais, 

razão pela qual será tratado em primeiro lugar.  
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  A partir das intenções do sujeito falante, distinguem-se três funções para o modo 

enunciativo: relação de influência entre EUc e TUi – comportamento alocutivo; 

assunção do ponto de vista do locutor – comportamento elocutivo; retomada da fala de 

um terceiro - comportamento delocutivo (CHARAUDEAU, 2016b, 1992). 

 No comportamento alocutivo, o EUc assume seu ponto de vista, implicando o 

TUi com seu modo de dizer e impondo-lhe um comportamento de acordo com o tipo de 

relação estabelecida pelo contrato comunicativo: 

a) relação de superioridade: o EUc impõe ao TUi a execução de uma ação, por meio 

das modalidades de interpelação, injunção, autorização, sugestão, proposta, 

julgamento ou aviso. 

b) relação de inferioridade: o EUc não se encontra em posição de autoridade para impor 

a execução de uma ação, por isso recorre ao pedido, por meio das modalidades de 

petição ou interrogação. 

 No comportamento elocutivo, o EUc enuncia seu ponto de vista sobre o mundo, 

modalizando o verdadeiro propósito do enunciado, sem que o TUi esteja implicado 

nessa tomada de posição. Esse ponto de vista sobre o mundo pode ser expresso por 

meio de: 

a) um modo de saber – exprimindo a forma pela qual o sujeito tem conhecimento sobre 

um propósito –, com as modalidades de constatação e de saber/ignorância;  

b) uma avaliação - indicando a maneira pela qual o sujeito julga um propósito -, com as 

modalidades de opinião e de apreciação;  

c) uma motivação – expressando o motivo que leva o sujeito a realizar o propósito -, 

com as modalidades de obrigação, possibilidade e querer;  

d) um engajamento – especifica o grau de adesão ao propósito -, com as modalidades de 

promessa, aceitação/recusa, acordo/desacordo e declaração;  

e) uma decisão – mostra o estatuto do sujeito em relação ao tipo de decisão -, com a 

modalidade de proclamação. 

 No comportamento delocutivo, o EUc apaga-se de seu ato de enunciação, com 

vistas a simular o efeito de sentido de uma aparente objetividade, não implicando o TUi 

nessa estratégia enunciativa. Nesse caso, apresentam-se duas possibilidades:  

a) quando o propósito impõe-se por si só, expresso nas modalidades de evidência ou 

probabilidade;  
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b) quando o propósito é um texto de outrem, expresso, nesse caso, pela modalidade de 

discurso relatado. 

 Por conseguinte, após as considerações supracitadas, entende-se que desde seus 

primórdios até suas expressões mais atuais, os gêneros discursivos mantêm-se como 

necessárias manifestações linguísticas que atravessam os inúmeros campos de relação 

humana. 

 Sob a ótica de Charaudeau, percebemos que gênero textual é compreendido 

como uma manifestação linguística intencional ancorada em uma determinada situação, 

na medida em que procede de uma íntima associação entre a situação de comunicação e 

as memórias das relações linguísticas sociointerativas. 

 

3.4 Na senda da cibercultura 

 

Em meados do século XX, as sociedades modernas entraram em um 

significativo processo histórico de transformação. Grande parte das mudanças está 

relacionada aos impactos culturais da informatização integral das sociedades (FILHO, 

2014). 

 Hoje fica cada vez mais evidente a sinergia entre o tecnológico e o social na 

cibercultura contemporânea. Podemos dizer até que há uma relação simbiótica entre o 

homem, a natureza e a sociedade de forma tal que as tecnologias emergentes pretendem 

certas formas de onipresença, imiscuindo-se de maneira discreta ao nosso ambiente 

cultural por meio do devir micro (aspirando ao imperceptível) e do devir estético 

(aspirando ao belo) (LEMOS, 2015).  

 A influência da tecnologia nas sociedades do Atlântico emerge de forma 

prioritária junto a outras questões urgentes da contemporaneidade. Foi nessa 

efervescência tecnológica, fruto dos impactos socioculturais da microinformática, que 

nasceu a cibercultura como uma forma de convergência entre o social e o tecnológico, 

por meio da inclusão da sociabilidade na prática cotidiana da tecnologia. 

 Segundo Lemos (2015, p.92), 

a cibercultura surge com os média digitais, ou seja, com a informática, as 

redes telemáticas, o multimídia interativo, a realidade virtual. A cibercultura 

toma a simulação como via de apropriação do real, enquanto que o 

espetáculo da tecnologia moderna se apropria do real por meio da 

representação do mundo (através dos média de massa). 
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 Em linhas gerais, ela designa a reunião das produções culturais – ideias, práticas, 

representações, textos e ações – que se articulam nas redes interconectadas de 

computadores de forma contínua, ou seja, uma transposição para o espaço conectado 

das culturas humanas em sua complexidade e diversidade. 

 No berço da cibercultura, nasce a informática, como uma ciência baseada na 

produção, organização, armazenamento e distribuição automatizada de informação por 

meio de bits (códigos binários 0 e 1), traduzindo, assim, a realidade em linguagem 

digital e criando novos gêneros, novos signos e novas semioses, na tentativa de criar 

novos universos de linguagem tais quais os já existentes. A julgar que hoje boa parte da 

comunicação interpessoal é mediada por alguma espécie de aparelho eletrônico ou 

digital, o homem, na qualidade de ser social, buscará cada vez mais essas novas formas 

de comunicar-se e de expressar seus desejos, pensamentos e opiniões.  

O cenário pós-moderno é essencialmente cibernético-informático e 

informacional, isso faz com que a ciência ou qualquer outra forma de conhecimento 

sejam vistos sob outro prisma: um modo de organizar, estocar e distribuir certas 

informações como consequência direta do impacto da tecnologia informática sobre a 

ciência e o saber (FILHO, 2014). 

Uma das características desse panorama cibernético-informático e informacional 

é a negação do status quo comunicacional em voga. Ao colocar em xeque a lógica 

unilateral de comunicação do mass mídia, as pessoas passaram a ter o poder de exercer 

uma comunicação ativa, participativa e multidirecional. O advento da internet trouxe 

diversas mudanças para a sociedade, entre essas mudanças, uma das mais significativas 

é a possibilidade de expressão e sociabilização por meio das ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador – CMC
12

. Assim, entram em jogo a 

telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a abolição do espaço físico. 

 Na cibercultura, a velocidade comparece como vetor integral de articulação do 

social, da cultura, da economia e da política. O ritmo frenético da substituição dos 

equipamentos; a fugacidade e a instabilidade dos processos e tendências sociais, a 

exigência crescente de aptidões cada vez mais especializadas (individual, coletiva e 

institucional) adequadas aos ditames da velocidade são algumas características que 

demarcam a atualidade.  

                                                 
12

 O uso dos computadores como ferramentas de relação social é fundamental para compreensão da 

sociabilidade na cibercultura (RECUERO, 2014), ao passo que também origina uma nova forma de 

comunicação – CMC, uma vez que não apenas estrutura essa relação social como também cria um 

ambiente para que elas possam existir. 
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A proliferação de novas tecnologias de comunicação no tecido social acompanha 

a intensidade e a extensão da adesão tácita das massas, não obstante destaca-se que o 

desenvolvimento tecnológico não se encontra amparado por “arcabouço de valores”, 

porque é sempre atrelada a uma espécie finalidade primeira de facilitação, conforto e 

utilitarismo, não importando muito seu campo de aplicação e consequências de seu uso 

(FILHO, 2014). 

Podemos dizer então que a cibercultura vai-se caracterizar pela formação de uma 

sociedade estruturada por meio de uma conectividade telemática generalizada, 

ampliando o potencial comunicativo e proporcionando a intercomunicação sob as mais 

diversas formas e fomentando agregações sociais peculiares onde nasce o ciberespaço. 

 Em outras palavras, o ciberespaço é uma rede complexa de inter-relações técno-

sociais, fruto da cibercultura, caracterizada por: tendência à formação de grupos sociais 

ou comunidades (tribalismo), ênfase no presente (presenteísmo) e desmantelamento do 

espaço físico. 

 O termo ciberespaço tem origem no romance Neuromante, descrevendo o 

universo das redes sociais. Pierre Levy (1999, p.92) define como “espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. 

 Entretanto, ele configura um espaço em si, como uma concepção in loco, mas 

um espaço que se realiza como um reflexo virtual do mundo físico pela conversão de 

um mecanismo tecnológico que sirva de interface para uma tela: computador, 

smartwatch, tablet, smarthphone... Pode-se afirmar que, ao se conectar à internet e fazer 

uso dessa infraestrutura técnica, o indivíduo insere-se no ciberespaço e nele interage 

com outros indivíduos, compartilha dados, publica informações. Em outras palavras, tal 

qual um mundo virtual, ele existe de forma latente – enquanto possibilidade – à espera 

de um acesso (MARTINHO, 2015). 

 A interação entre saberes em natureza de potência, esperando para serem 

acessados no ciberespaço, é chamada de inteligência coletiva, que se ancora no 

princípio de reciprocidade característico desse tipo de espaço. 

 Conforme Pierre Levy (apud MARTINHO, 2015), o ciberespaço é composto 

por quatro componentes: memórias compositórias de informações e programas 

disponíveis aos conectados; instruções que viabilizem o uso do aparelho; interfaces que 

permitam uma boa interação e acesso aos dados das memórias; e linguagem digital 

(digitalização da realidade em códigos binários). 
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 Lemos (2015, p. 138) lembra-nos que 

(...) em oposição a um sistema hierarquicamente fechado, o ciberespaço cria, 

pelas comunicações multidirecionais, pela circulação dos espectros virtuais, 

uma sistema complexo onde o desenvolvimento do jogo comunicativo não 

pertence a uma entidade central, mas a este organismos-rede. Podemos notar 

na prática daquilo que se convencionou chamar de comunidade virtual, uma 

certa efervescência micropolítica, diária, dirigida aos problemas do dia a dia. 

 

 

  Isso justifica dizer que o ciberespaço credencia a formação de coletivos de 

interesse comum formados por pessoas que compartilham ideologias, gostos, ideias, 

religiões, por exemplo, e que, mesmo a longas distâncias, trocam, em fluxo constante, 

dados que circulam em rede, modificando-os, reconstruindo-os, editando-os de acordo 

com as demandas de uma determinada situação (MARTINHO, 2015). 

O desenvolvimento tecnológico continuará a alterar as plataformas e as 

ferramentas enunciativas do ciberespaço, pois elas deverão adaptar-se sempre a novas 

esferas comunicacionais; muito embora a base escrita, ainda primordial na interação 

digital contemporânea, seja mantida como pilastra do processo comunicacional virtual. 

A interação on line associada ao fenômeno de apropriação tem potencial de acelerar 

enormemente a evolução dos gêneros, de acordo com Marcuschi (2011, p.21) “As novas 

tecnologias não mudam os objetos, mas nossas relações com elas.”. 

Segundo Lemos (2002 apud RECUERO, 2014), a apropriação é produto do uso 

da tecnologia pelo homem, tendo duas lógicas: uma técnica, que representa o 

aprendizado do uso da ferramenta; e uma simbólica, que representa a construção de 

sentido do uso dessa ferramenta, na maioria das vezes desviando-a de suas 

características naturais. 

 Quanto mais essas práticas comunicativas tornam-se presentes e enraizadas em 

nosso cotidiano social, maior é a necessidade de buscar novas formas e ferramentas de 

expressão que enriqueçam o conteúdo presente no momento da enunciação. 

 É nesse contexto que as redes sociais digitais emergem como uma nova 

perspectiva estrutural para relações sociais, reunindo atores e conexões
13

 (Wasserman; 

Faust, 1994; Degenne; Forse, 1999 apud Recuero, 2009).  

Essas redes passam a integrar o conjunto de técnicas, práticas e atitudes pelas 

quais os indivíduos se constituem como sujeitos de comunicação. Enquanto 

isso, produtos ciberculturais como computadores, tablets, smartphones, 

aplicativos e plataformas da Internet são discursivamente promovidos como 

“amigos íntimos” dos indivíduos, parceiros indispensáveis quando na busca 

por realização pessoal, autoexpressão, ampliação de capacidades, autonomia 

comunicacional, mestria de si etc. (FILHO, 2014, p.71). 

                                                 
13

 Interações ou laços sociais. (RECUERO, 2009, p. 25) 
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 Essas novas tecnologias e suas consequentes práticas comunicativas empregadas 

nas redes sociais digitais surgem como tecnologias do eu, atreladas a processos de 

subjetivação tipificados pelo gerenciamento infotécnico da existência, pela gestão de si 

e pelo empoderamento tecno-comunicativo como simulacro do poder individual. 

 Com a emergência de plataformas de exposição da vida íntima na internet, os 

aparatos de visibilidade concentram-se na vida de indivíduos comuns (FILHO, 2014). 

Essa exposição da vida íntima sob a luz mediática em redes de comunicação digital 

implica uma produção artificial do eu. 

Em consonância com as teorias do pós-moderno, a subjetividade assume aqui 

a superficialidade das telas e das imagens, contra a obsoleta profundidade dos 

sentidos e significações ocultas por trás das aparências. Nesse novo contexto, 

o olhar do outro é menos uma instância superegoica (de imposição de limites 

e coerção de atitudes) do que um ideal do eu, ou seja, figura que incita 

atitudes que visam ultrapassar os limites do eu atual. (FILHO, 2014, p. 80) 

 

 A proliferação de redes sociais digitais em que indivíduos podem interagir 

intersubjetivamente a partir de perfis autobiográficos cria um novo domínio no qual 

novas modalidades de “relação” podem exprimir-se. As práticas comunicativas que 

legitimam o domínio e o aperfeiçoamento do eu não se dão mais na interioridade da 

vida privada, pelo contrário, ocorrem nas e pelas redes sociais, trocando o 

aperfeiçoamento do eu pela edição do eu ao nível da imagem, do perfil e das 

informações pessoais. 

 Essa constante edição e recriação do eu, como imagem exteriorizada, em 

ambientes virtuais sociointerativos garante a permanente visibilidade no ciberespaço, 

visto que a frenética velocidade que permeia as ações das mídias digitais age em inversa 

proporção de sua memória. Ou seja, como qualquer ação do ciberespaço é rapidamente 

reciclada, para que haja visibilidade mediática digna de uma boa memória junto ao 

universo digital, o sujeito deve pôr seu eu em movimento contínuo, por meio de ações 

como atualizações de perfis, compartilhamentos, likes, etc. 

O aparecimento de redes sociais digitais que viabilizam essa reciclagem 

frenética de si permite também vivenciar as mais diversas relações para além de suas 

comunidades locais, e o maior exemplo de todos até o momento é o Facebook, por ser 

atualmente a rede social com maior numero de usuários. 

Isso por que, ao compreender que a intermediação de atos linguageiros por 

suportes de natureza digital tem a capacidade de alterar substancialmente o sentido de 
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uma mensagem (RECUERO, 2014), vemos que a rede social digital Facebook é um 

suporte tecnológico que representa um grande diferencial na CMC hoje, uma vez que é 

capaz de publicizar as redes sociais dos seus usufrutuários e até ampliá-las, criando 

novas conexões e novas formas de circulação de informação (RECUERO; ZAGO, 2009 

apud RECUERO, 2014); como também é um local para manifestação de diversos 

gêneros textuais; ao passo que ainda é viabilizador da formação de perfis 

individualizados que funcionam para CMC da mesma forma que o EUe funciona para o 

ato de linguagem descrito por Charaudeau, visto que também é uma imagem construída 

por um sujeito atravessado por intencionalidades. 

Suas ferramentas estão em constante apropriação por seus usufrutuários, 

ocasionando constantes adaptações que têm impacto direto nos gêneros veiculados 

nessa plataforma, como cita Recuero (2014, p.37-38),  

o suporte, que não é característico da prática, é subvertido pela apropriação, 

que lhe dá sentido e lhe confere formas de organização e estruturação 

coletivamente estabelecidas, transformando a prática e subsequentemente as 

próprias apropriações. 

 

 

 Além de uma plataforma para exposição de redes sociais on line, e criação de 

perfis, esses suportes, em virtude de sua apropriação, fazem emergir uma diversidade de 

gêneros textuais, a exemplo o chamado post (ou postagem). Além disso, sua 

apropriação também apresenta como consequências a eminência de uma plataforma 

para conversação em rede e o usufruto como mídia informativa. 

Como plataforma para conversação entre dois ou mais utentes, o suporte 

Facebook permite interação em duas formas: síncrona – caracterizada pela resposta 

instantânea do interlocutor em forma de turnos e com publicização controlada, como 

por exemplo, a ferramenta Messenger; ou de forma assíncrona – caracterizada pela não 

presença simultânea dos parceiros do ato comunicativo, pela recuperação de contextos 

para formação de sentido e pela falta de controle sobre a exposição do ato 

comunicativo, como por exemplo, a postagem e os comentários gerados por ela. 

Nascida como um gênero textual típico dos suportes sociointerativos digitais 

usado para divulgação de informações sobre os mais variados temas, a postagem é o 

gênero textual digital de maior destaque no Facebook. Em combinação com outro 

gênero digital – comentário –, são componentes fundamentais do ato comunicativo 

nesse suporte, pois representam o espaço interno – espaço do dizer – onde atuam os 
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seres da palavra – perfil, os protagonistas, que, aqui – em ambiente virtual – são 

representados pelos perfis dos EUe e TUd. 

Devido à natureza peculiar desse suporte de expor de forma multidirecional todo 

conteúdo nele compartilhado de forma generalizada para outros grupos de usufrutuários 

em razão de seus nós (conexões entre os usuários das redes sociais) – ainda que sua 

abrangência seja moderada pelo usuário, caracterizada por ser um estímulo 

comunicacional ao provocar o diálogo/debate (BERNARDO, 2014) –, a postagem dá 

origem a uma interação na presença de vários interlocutores – conhecidos ou não – que 

também podem, ou não, compartilhar das mesmas representações sociais que o EUc, 

expostas pelo EUe. 

Destacando seu aspecto estrutural, a postagem é uma enunciação hipertextual
14

 e 

multimodal, ao mesmo tempo restrita e multidirecional que pode ser a mescla de 

múltiplas semioses, fato esse que amplia bastante sua significação textual 

(BERNARDO, 2014). 

É importante lembrar que, como característica, a hipertextualidade não é um 

fenômeno da cibercultura, pois é inerente à natureza discursiva do homem e à sua 

capacidade mnemônica. Nossa memória é formada por uma grande rede heterogênea de 

discursos capazes de disparar referências interdiscursivas sempre que convocada, 

semelhante ao que acontece com o processo de leitura, uma vez que ele é apto a fazer 

com que, a partir de estímulos verbais, pensemos em imagens, sons, movimentos e 

sensações decorrentes das associações que criamos.  

 No entanto, a presença da hipertextualidade nos gêneros digitais está associada 

às affordances – conjunto de recursos facilmente operacionais disponíveis para uso em 

ambiente digital.  Isso faz com que não só as postagens, como também qualquer outro 

gênero textual digital, diferente dos hipertextos mentais e cognitivos, exibam uma 

quantidade importante de links em vários pontos de sua estrutura textual que funcionam 

como um convite para o leitor acessar outras fontes de informação atreladas ao mesmo 

assunto e explorar outros mapas de navegação.  

Essa característica peculiar do hipertexto influencia a delimitação das fronteiras 

físicas do texto, dificultando reconhecer onde começa e onde termina o texto. Pode-se 

dizer, então, que a hipertextualidade digital contribui tanto para a estruturação 

morfossintática quanto para o aspecto formal do gênero em questão, na medida em que 

                                                 
14

 O hipertexto não pode ser tratado como um gênero e, sim, como um modo de produção textual que 

pode estender-se a todos os gêneros, dando-lhes, neste caso, algumas propriedades específicas. 
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as tecnologias de informação de que dispomos hoje são nitidamente pensadas para 

agilizar nossa interação com os outros, organizando a linguagem com base no valor 

semântico das palavras e não na organização sintática canônica (FILHO, 2017).  

Muito embora – e apesar da variedade de semioses – a maior parte das postagens 

ainda se expresse em modalidade escrita, faz-se o uso de estratégias típicas da oralidade, 

como troca de turnos e a intensa cooperação entre os interlocutores para construção e 

reconstrução do significado. 

Por ser um gênero novo, sob a perspectiva dos conceitos teóricos da 

semiolinguística, destacamos alguns aspectos caracterizadores da postagem
15

, a fim de 

melhor inseri-la na perspectiva de análise.  

 

 Participante  EUc, a partir de um perfil - EUe.  

Tempo  Assíncrono. 

Composição 

Formal 

 Base escrita associável a múltiplas outras semioses. 

 Frequência à hipertextualidade. 

Temas  Atuais, caracterizados pelo presenteísmo, e abordados de 

maneira superficial
16

. 

Comunicação  Multilateral e aberta (com possíveis mediações). 

Estilo  Predomínio de linguagem coloquial, com estrutura textual 

simples. 

Suporte   Site de rede social digital. 

Dispositivo  Computador, tablet, smarthphone, smarthwatch... 

 

Quadro 1: Quadro descritivo do gênero textual digital postagem.  

Fonte: Criação nossa. 

. 

Como é possível observar, descrevemos acima as características do gênero 

postagem, considerando o quadro físico do componente situacional do ato de 

comunicação no ciberespaço. 

Entretanto, destacamos que a reconfiguração causada pela interação humana 

com a tecnologia digital do ciberespaço não agiu apenas sobre os gêneros e suas 

estruturas, mas também atingiu de forma significativa o processo de leitura do 

                                                 
15

 Consideramos a postagem em si, e não o efeito conversacional assíncrono que ela provoca. 
16

 Os temas abordados pelas postagens que compõem nosso corpus de análise apresentam natureza 

ideológico-partidária. 
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desfrutador do ciberespaço. A leitura passou a apresentar-se de maneira multimodal, 

fragmentada, subdividida, inserida em uma espécie de vai e vem de linguagens e 

recursos que as affordances proporcionam. Nesse ambiente inovador, nasce um furor 

pela interação e pela comunicação. As pessoas passaram a comunicar-se mais, escrever 

mais, em um processo de inclusão interativa sociodigital.   

Nas malhas desse “novo” poder comunicacional, cada indivíduo passa a ser, ao 

mesmo tempo, EUc e TUi (ou EUc e TUi), na medida em que está na posição de 

exercer e de sofrer sua ação. Por exemplo, quando um EUc registra uma live, ele, ao 

mesmo tempo é produtor e consumidor de informação, pois presencia a “situação” do 

acontecimento ao passo que transmite, como notícia, o recorte que faz sobre esse 

mesmo acontecimento. Isto é, cada indivíduo tem possibilidade de ser sua própria mídia 

e de gerenciar, com relativa autonomia, sua própria rede de comunicação, como 

podemos observar na figura 4, a seguir, onde adaptamos o quadro do ato de 

comunicação de Charaudeau ao suporte de rede social digital Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ao postar um texto ou registra um comentário na plataforma Facebook, o EUc 

torna-se um locutor instantâneo para uma quantidade incalculável de TUi(s)
17

, 

comunicando-se a uma velocidade e diversidade vertiginosas. Isso nos leva a crer que a 

                                                 
17

 Utilizamos essa representação para destacar a multiplicidade de sujeitos destinatários em uma rede de 

conexões digitais na estrutura de nós.  

ATO DE 

COMUNICAÇÃO EM 
DISPOSITIVO CMC 

EUc/ TUi 
(Sujeito do 

mundo físico 

– Ser social) 

EUe/ TUd(s) 

(Sujeito do 

mundo digital 
– Ser virtual) 

 

TUd(s)/ EUe 

(Sujeito do 
mundo digital 

– Ser virtual) 

 

TUi/ EUc 

(Sujeito do 

mundo físico 
– Ser social) 

 
FACEBOOK 

ESPAÇO EXTERNO 

ESPAÇO INTERNO 

Esquema 3: Ato de comunicação em dispositivo CMC.  

Fonte: Produção nossa, a partir de Charaudeau (2016, p. 52). 
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difusão e disseminação de ideias e informações em rede são, no Facebook, práticas 

potencializadoras das hipertextualidades, já que a interface prática e de fácil manuseio 

possibilita melhor familiarização com os utilizadores. 

 Os conteúdos postados permitem hiperlinks que direcionam o utilizador para 

diversos outros lugares do universo virtual, desdobrando-se em vários sites. Portanto, 

pode-se dizer que essa é a grande colaboração da plataforma Facebook na recriação de 

gêneros textuais. Seus mais variados recursos e sua versatilidade textual associados à 

tônica da hipertextualidade tornaram o Facebook um ambiente de recriação e de 

redescoberta de gêneros evidenciada por Bakhtin. 

  Além disso, é importante lembrar que a versatilidade no processo de leitura e a 

instigação ao uso do hiperlink implicam diretamente a identificação da origem dos 

textos, pois também redimensionam a autoria do que se lê. 

 Devido ao descontrole quanto à notoriedade de uma informação veiculada em 

uma rede social digital – uma vez que as combinações entre as conexões dos 

protagonistas gera um número incalculável de relações (MARTINHO, 2015), 

permitindo a uma informação chegar a muitas pessoas em um espaço relativamente 

curto de tempo –, a indefinição de uma autoria definitiva implica que a postagem passe 

a ter uma autoria coletiva, ainda que cada leitor construa seu itinerário informativo de 

leitura e dele retire todo seu proveito informativo.  

 É importante destacar que as relações sociais em rede não são aditivas, mas, sim, 

combinatórias, ou seja, ao se conectar a uma rede multiplica-se exponencialmente o 

conjunto de pontos de contato – nós – que se comunicam entre si, formando um 

estrutura complexa de comunicação. 

 Em suma, muito ainda há de se pesquisar a respeito da cibercultura, do 

ciberespaço e de todos seus componentes e características; este capítulo apenas 

arranhou a superfície do tema em questão com a intenção de melhor relacionar alguns 

elementos da teoria escolhida às peculiaridades do universo digital. 
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4 SOBRE A MÍDIA  

 

A influência da mídia é sutil e pode ser 

exercida de várias maneiras, diretas ou indiretas, 

oferecendo e valorizando certos modelos ou papéis 

sociais, insistindo em certos estereótipos, sugerindo 

os comportamentos socialmente aprovados etc. Uma 

problemática da difusão não pode ser reduzida à 

comunicação intencional: nem tudo que é difundido 

é comunicado; nem tudo o que se tem a intenção de 

comunicar é necessariamente difundido.  

                                                                                                        (BRETON; PROULX, 2006, p.150-151) 

 

Na senda dos conceitos da teoria da comunicação, definimos “mídias” como 

conjunto de suportes organizacionais que se apropriam dos conceitos de informação e 

comunicação tratados como fenômenos peculiares ao universo social (CHARAUDEAU, 

2018). 

O universo midiático, antes ocupado pelas plataformas analógicas de rádio 

televisão e mídia impressa, hoje divide espaço com o mundo digital da internet e sua 

consequente democracia interativa. 

 

4.1 O conceito de informar/comunicar e o processo de semiotização do mundo a 

partir do contrato de comunicação 

 

Podemos definir a ação de comunicar como um ato no qual se compartilha um 

saber entre uma instância emissora-EUc e uma instância receptora – sendo essa 

representada por um único interlocutor ou um conjunto deles (TUi ou TUi(s)). 

 Semelhante ação traz à tona dois problemas, que, dentre outros, consideramos de 

maior destaque: o primeiro, de natureza linguística, refere-se à opacidade característica 

da linguagem; o segundo, de natureza ética, refere-se ao real objetivo da instância de 

comunicação na assunção do ato comunicativo. 

 A considerar a semiose verbal, a mais comum no ato comunicativo veiculado 

pelas grandes instâncias de comunicação, devemos lembrar que o signo linguístico 

nasce de uma fusão arbitrária, não motivada, entre um significante e um significado, 

relacionada à necessidade humana de reificar o mundo a sua volta apreendido por seus 

sentidos, o que justifica também sua subjetividade.  

 Para Charaudeau (2007), a comunicação nasce de um processo de semiotização 

do mundo, criado por meio de um processo de transformação entre o mundo a ser 

significado e o mundo significado e um processo de transação – base da construção do 
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contrato de comunicação – entre o sujeito comunicante-EUc e o sujeito interpretante-

TUi. Nessa tentativa, as instâncias de comunicação constroem uma visão peculiar do 

que seria o real por meio de uma encenação linguística, fato esse que atravessa o 

segundo problema por nós supracitado. 

 É importante não esquecermos que as instâncias de comunicação, dotadas de 

credibilidade e legitimadas pela tradição, são empresas. Sendo assim, elas devem, por 

razões de sobrevivência financeira, obedecer à lógica econômica. Seus acionistas e 

patrocinadores, ao investirem capital, criam condições a serem obedecidas segundo seus 

próprios interesses de lucro, que podem, a depender de sua natureza, interferir no 

tratamento dado à lógica comunicativa.  

 Uma vez que o uso dos signos internos de uma língua é definido pelo sistema de 

valores que essa língua representa, descarta-se qualquer possibilidade de imparcialidade 

no processo de comunicação (CHARAUDEAU, 2018). Afirma-se, então, que 

comunicar define-se na escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, na 

escolha de estratégias discursivas. 

   

 

 

Esquema 4: Contrato de comunicação.  

Fonte: Charaudeau (2018, p. 114). 

 

A situação de comunicação é um palco, que compreende restrições bem 

específicas às quais se submetem seus atores, a fim de encenar trocas sociais e valores. 

Esse fato infere um acordo prévio de cointencionalidade entre atores – EUc-instância de 

comunicação, TUi-instância de recepção – sobre os dados restritivos do quadro de 
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referência da situação de comunicação, isto é, um contrato de comunicação 

(CHARAUDEAU, 2018). 

 Esse contrato de comunicação é consequência de dados externos – as 

particularidades da situação de troca, e de dados internos – as particularidades dos 

resultados da situação. 

 Os dados externos são compostos pela reunião das regularidades 

comportamentais dos indivíduos com as constantes de troca (essas confirmadas pelos 

discursos de representação que lhe atribuem valores, para que o ato de linguagem tenha 

sentido), aos quais resultam em quatro composicionais de caráter condicional: 

identidade, finalidade, propósito e dispositivo. 

 A identidade refere-se à característica psicossocial dos participantes actanciais 

da troca linguageira que, por sua vez, é a convergência de dados como: identidade, sexo, 

status social, posição econômica e intelectual, relação afetiva, etc. Posição essa exercida 

em nosso exame pelo grupo de ativismo político MBL. 

 A finalidade refere-se à prescrição de que todo ato de linguagem deve ser 

orientado a um objetivo, ao passo que também se define por meio da expectativa de 

sentido que justifica a razão de existir da troca, em termos de visadas. Podemos citar 

aqui como finalidades discursivas estratégicas respectivamente formuladas com vistas à 

manipulação de um fazer saber, um fazer crer, um fazer sentir e um fazer fazer. 

 O propósito refere-se à condição que orienta todo ato de comunicação ser 

construído acerca de recortes tematizados do mundo chamados de domínios de saber. 

Em nosso caso, esses recortes referem-se a acontecimentos da esfera política nacional 

relacionados ao Governo Federal em questão e à sua representação ideológica. 

 O dispositivo, como já fora citado na introdução, refere-se às circunstâncias 

materiais particulares sobre as quais se desenvolve o ato de comunicação, compondo, 

assim, o quadro topológico da troca e sendo, consequentemente, responsável por 

determinar as possíveis variantes de realização existentes no interior do contrato.  

 Já os dados internos correspondem ao comportamento dos protagonistas – 

representados aqui pelo grupo MBL e pelos seus interlocutores – às performances de 

fala, aos papéis linguageiros assumidos, às semioses a serem empregadas em obediência 

às restrições situacionais, que, juntos, resultam em três espaços de comportamento 

linguageiro: de locução, de relação e de tematização. 

 O espaço de locução é responsável por justificar a tomada de palavra – seu 

direito de poder comunicar –, ao passo que define precisamente as posições de locutor e 
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de interlocutor. A posição de locutor do grupo supracitado é autolegitimada, uma vez 

que ele se considera representante dos interesses da população brasileira no que se 

refere à política nacional. 

 O espaço de relação é responsável por estabelecer relações de força ou de 

aliança, de execução ou de inclusão, de agressão ou conivência com o interlocutor. O 

grupo MBL, que assume a posição de locutor-EUc, estabelece uma relação de aliança 

com seus interlocutores-TUi(s), já que visa a uma estratégia de captação. 

 O espaço de tematização é o espaço de organização do(s) domínio(s) de saber, 

de troca e do(s) tema(s) da troca linguageira. Os temas abordados têm natureza político-

ideológica e referem-se a acontecimentos relacionados à orientação político-partidária 

oposta às prerrogativas traçadas pelo grupo MBL, que, por eles, é classificada como de 

Esquerda – especialmente ao que se refere ao partido político da então presidente Dilma 

(PT). 

 Com efeito, é preciso esclarecer que, embora o projeto de fala de um sujeito EUc 

seja sobredeterminado pelo contrato de comunicação, haverá sempre um espaço de 

encenação pelo qual o sujeito falante manobra suas intenções com vistas sempre a um 

projeto de sucesso. 

 Vale ressaltar que seja a manipulação, seja a orientação cognitiva, tantas vezes 

associadas à mídia, comparecem justamente nessa encenação discursiva das estratégias 

de composição textual, bem como na interseção entre as intenções dos sujeitos do 

discurso e os possíveis interpretativos. Como não prescreve regras de comportamento, 

norma ou sanção, a mídia não se configura declaradamente uma instância de poder 

(CHARAUDEAU, 2018). 

 

4.2 Comunicar e informar no ciberespaço: a crise da tradição 

 

 As grandes instâncias midiáticas com seus tradicionais dispositivos – imprensa 

escrita, rádio e televisão – passam por uma grave crise com o advento da internet, 

devido principalmente à multiplicação de busca da informação individualizada, à perda 

de credibilidade (qualidade essencial à informação), à atualização da informação em 

tempo real, ao surgimento de “comentadores” do contidiano em substituição aos 

jornalistas. No lugar desses muitos jornalistas atuam imediatistas on line que 

transmitem informações captadas em ações quase simultâneas ao tempo real, na 

velocidade do imediatismo. 
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  Além dessas causas, consideramos duas outras com mais veemente destaque 

nessa crise: a mudança de perfil do consumidor de informação (TUi) e a menor 

identificação com os dispositivos tradicionais, quando comparados aos recentes da 

cibercultura. 

 O cidadão comum no ciberespaço tornou-se um cidadão-informante em 

potencial, ou seja, um EUc – instância midiática, que pode ser um profissional 

independente, inserido em um domínio de saber, ou um amador. A consequência é uma 

certa concorrência entre amadores, profissionais de diversas áreas e jornalistas 

profissionais que conseguiram se adaptar ao ciberespaço, gerando três naturezas 

diferentes de informação: de profissionais de jornalismo (uma minoria); de profissionais 

especialistas em outras áreas, pessoas com legitimidade delegada por sua função social; 

e de pessoas comuns, anônimas, em busca de notoriedade (RAMONET, 2013). 

O historiador britânico Andrew Keen (apud MARTINHO, 2015, p. 264.) – autor 

de Oculto do amador – comenta com certo ceticismo essa nova configuração da 

veiculação da informação, “quando amadores se misturam com profissionais, o 

resultado é negativo para todos”, pois esses “neojornalistas” – muitas vezes testemunhas 

dos acontecimentos – são recrutados como fonte primária de informação pelas mídias 

tradicionais. Com um aparelho como smartphone, um cidadão pode, por meio dos 

suportes típicos ao ambiente de rede, corrigir, confirmar ou completar as informações 

dadas pelas grandes instâncias de informação, criando uma competição e, de certa forma 

um controle (RAMONET, 2013). 

O ciberespaço não distingue o EUc do TUi, pois todas as partes em contato 

podem ocupar concomitantemente as duas posições, estabelecendo uma interação bem 

peculiar. A importância da internet sobressai nesse aspecto, pois condensa todos os 

recursos de todos os outros dispositivos de comunicação de forma mais interativa. Ou, 

nas palavras de Levy (2000, p.13 apud MARCUSCHI, 2010, p.152), “[...] todas as 

mensagens se tornam interativas, ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de 

metamorfose imediata”. 

Os recentes aparelhos com acesso à internet permitiram ao cidadão comum uma 

dupla função: receptor de informação (TUi) e contribuinte para informação (EUc-

intância midiática), à medida que também democratizaram a informação de forma fácil 

e barata, fazendo com que cada indivíduo tenha seu próprio aparato tecnológico de 

acesso à informação, acirrando a competição com as mídias tradicionais. 
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Como os dispositivos de CMC são recentes, se comparados a outros já 

consagrados, é importante mostrar como alguns conceitos da semiolinguística são neles 

representados e como se reconfigurará o contrado de comunicação. Outrossim, o 

ambiente em rede e o suporte onde a mensagem é “materializada” também contribuem 

significativamente para redefinirmos os conceitos de informação e comunicação. 

Segundo o sociólogo francês especialista em ciências da comunicação 

Dominique Wolton (apud MARTINHO, 2015), a informação em ambiente de rede 

relaciona-se à troca de dados, rapidez e precisão, tendo como uma de suas 

características a quantificação. Devido à sua estrutura em dados (binários), pode ser 

medida e observada de forma exata em termos técnicos. Já a comunicação, mesmo em 

ambiente de rede, relaciona-se à natureza inter-relacional inerente à natureza humana, 

ou seja, representa a atividade de compartilhar com outra pessoa algo que estabeleça 

entre ambos um contrato comunicativo. Em outras palavras, o cerne da comunicação é a 

relação intersubjetiva, pois se realiza num quadro com a presença de, no mínimo, quatro 

sujeitos que se reconhecem como interlocutores e se intercompreendem. 

As tecnologias de informação podem permitir grande acessibilidade entre as 

pessoas, mas isso não significa, necessariamente, construir relações de comunicação 

com elas. Basta lembrar, por exemplo, a quantidade de textos racistas, homofóbicos e 

misóginos, com os mais variados teores, espalhados pelas redes. A troca de informações 

permite ver, mas não compreender, o outro, um processo ligado à comunicação 

(WOLTON apud MARTINHO, 2015). 

Dessa forma, podemos considerar que a comunicação em rede reforça um 

conceito de descentralização da informação e do poder de comunicar, provocando a 

obsolescência do modelo de instância midiática clássica.  

Todo dispositivo do tipo CMC com acesso à internet possui a capacidade de 

transmitir palavras, imagens, sons, estabelacer interação entre usuários nos mais 

variados pontos do planeta, criando e mantendo redes sociais digitais que se configuram 

como uma estrutura comunicativa de livre circulação de mensagens disseminadas de 

forma multidirecional, não mais produzida por um grande centro de edição 

compositório e disseminada de forma vertical em estrutura de árvore. 
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Figura 1: Disseminação de informação unidirecional, estrutura em árvore. 

Fonte: Criação nossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 A construção da notícia: um mundo filtrado 

 

A fim de que o mundo torne-se inteligível para nós, precisamos decompô-lo, 

categorizá-lo e discursivizá-lo conceitualmente, visto que os conhecimentos que temos 

dele são múltiplos e variados – ainda que incompletos. Para esse processo, o homem, 

Figura 2: Conexões em redes sociais digitais e disseminação multidirecional de informação.   
Fonte:<https://www.google.com/search?q=conex%C3%B5es+em+rede+social&safe=active&rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR839BR839&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwjIurXzjZ_iAhU5HrkGHUIfCJkQpwUIIA

&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=XjazUDGSxHAZhM:>  

Acesso: 16/05/2019. 

 

 

https://www.google.com/search?q=conex%C3%B5es+em+rede+social&safe=active&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwjIurXzjZ_iAhU5HrkGHUIfCJkQpwUIIA&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=XjazUDGSxHAZhM:
https://www.google.com/search?q=conex%C3%B5es+em+rede+social&safe=active&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwjIurXzjZ_iAhU5HrkGHUIfCJkQpwUIIA&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=XjazUDGSxHAZhM:
https://www.google.com/search?q=conex%C3%B5es+em+rede+social&safe=active&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwjIurXzjZ_iAhU5HrkGHUIfCJkQpwUIIA&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=XjazUDGSxHAZhM:
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por meio da linguagem, tematiza, problematiza, posiciona-se diante do mundo a ele 

apresentado.  

 Essa imposição de significado faz-se por meio de uma representação 

linguística da realidade, já que não há relação natural entre as palavras e as coisas do 

mundo real – ainda que as palavras façam parte dele. 

 Em razão disso, toda espécie de captura da realidade não segue isenta de um 

ponto de vista particular – sobredeterminado por inúmeros discursos ideológicos de sua 

formação – que constrói, em semioses adequadas a uma finalidade, um objeto particular 

apresentado como fragmento do real. Em outras palavras, é uma oferta de um real 

reconstruído que não coaduna com a própria realidade, conquanto não se furte à sua 

verossimilhança. 

O processo de significação do real depende do ponto de vista dos atores sociais 

sobre ele e implica os processos de transformação e transação do mundo com o fito de 

torná-lo inteligível. 

Com efeito, um acontecimento em si nada significa; para atribuir-lhe 

significância, é preciso semiotizá-lo para, posteriormente, nomeá-lo. “O acontecimento 

só significa enquanto acontecimento em discurso”, (CHARAUDEAU, 2018, p.131-

132). Por consequência, pode-se dizer que essa é a origem de uma notícia.  

Assim, consideramos notícia uma reunião de informações que se relaciona a um 

mesmo espaço temático apresentado a um ou a mais interlocutores como novidade, 

oriunda de uma fonte – primária ou secundária – e podendo ser diversamente tratada 

(CHARAUDEAU, 2018). 

No entanto, uma ressalva deve ser feita quanto à sua natureza de novidade, a 

imersão da sociedade na cibercultura trouxe alguma particularidade à forma de captação 

do acontecimento. Se antes, a maior parte das notícias vinha de fontes primárias, pois 

apenas os grandes conglomerados midiáticos dispunham de logística para essa captação, 

hoje, com o domínio de dispositivos de CMC, um acontecimento pode ser registrado e 

transmitido de forma quase instantânea, deixando aos grandes conglomerados a segunda 

perspectiva do acontecimento. 

Dado o exposto, é necessário explicitar a maneira pela qual o homem organiza 

sua interpretação do mundo, de modo a melhor justificar a carga de valores atribuída à 

linguagem no processo de semiotização do mundo.  

 Segundo Charaudeau (2018), a maneira como o homem perspectiva seu olhar é 

responsável pela organização do seu saber: com o olhar para “fora”, voltado para o 
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mundo, ele organiza seu saber objetivamente em categorias de conhecimento; com o 

olhar para si mesmo, ele organiza seu saber subjetivamente em categorias de crença. 

 Os saberes de conhecimento nascem de uma representação racionalizada da 

existência dos seres e dos fenômenos sensíveis do mundo, passando por filtros sociais e 

culturais, com auxílio de aparatos intelectuais formais, sendo, assim, organizados em 

três categorias de base: 

(I) Existencial: apresenta-se sob uma forma discursiva de definição ou 

indicações factuais, demonstrando uma percepção mental determinada 

pela descrição da existência de objetos no mundo. 

(II) Evenemencial: apresenta-se conforme uma enunciação afirmativa, com 

vistas a fazer ver ou imaginar, por meio de uma reconstituição, 

demonstrando uma percepção mental determinada pela descrição do que 

ocorre (ou ocorreu), modificando o estado do mundo. O grau de 

verossimilhança dessa descrição depende do consenso estabelecido no 

interior de uma determinada comunidade social. 

(III) Explicativa: apresenta-se conforme uma enunciação informativa, com 

vistas a munir o destinatário de meios (argumentos), ignorados até então, 

para ele tornar os conhecimentos do mundo inteligíveis, demonstrando 

uma percepção mental determinada pela descrição da causa, do modo, da 

finalidade e das consequências dos acontecimentos. 

 

 Por outro lado, os saberes de crença nascem do olhar subjetivo que o sujeito 

lança sobre o mundo, quando se volta a comentá-lo. As crenças são responsáveis pela 

regulação das práticas sociais e dos discursos de representação produzidos no âmbito do 

grupo social, criando normas efetivas; como também são responsáveis pela orientação 

dos ideais de comportamento. 

 As crenças são registradas pelos sistemas de interpretação comuns a uma 

determinada sociedade, por isso há sistemas que avaliam o possível e o provável, 

procedendo por hipóteses e verificações que permitem, a posteriori, realizar predições.  

 Há outros sistemas, entretanto, que avaliam os comportamentos, consoante um 

julgamento “positivo” ou “negativo”, de acordo com as normas estabelecidas 

socialmente, procedendo a afirmações que ganham valor de evidência sob diferentes 

pontos de vista: ético (bom/mal), estético (belo/feio), hedônico (agradável/desagradável) 

e pragmático (útil/inútil ou eficaz/ineficaz), à luz de crivos mais ou menos 
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estereotipados que circulam na sociedade, representando os grupos que os instauram e 

servindo de modelo de conformidade social. 

 Segundo Charaudeau (2018, p.46), 

quando essas crenças se inscrevem numa enunciação informativa, servem 

para fazer com que o outro compartilhe os julgamentos sobre o mundo, 

criando assim uma relação de cumplicidade. Ou seja, toda informação a 

respeito de uma crença funciona ao mesmo tempo como interpelação do 

outro, pois o obriga a tomar posição com relação à avaliação que lhe é 

proposta, colocando-o em posição reativa – o que não é necessariamente o 

caso de informação que se refere aos conhecimentos (...). 

 

 

As representações desses saberes, ao organizarem o mundo bruto por meio de 

imagens mentais discursificadas em categorias linguísticas, incluem-se no real, como se 

fossem o próprio real, produzindo um sistema de valores que se erige em norma de 

referência, apontando para os anseios sociais, ao criar normas reveladoras de sistemas 

de valores. 

Uma mesma palavra ou notícia recorrentemente utilizada, principalmente, por 

um mesmo locutor, acaba-se por se tornar portadora de determinado valor 

(CHARAUDEAU, 2018). 

 Interessa-nos aqui também destacar que, muitas vezes, a notícia é criada e 

trabalhada linguisticamente com objetivo de adquirir status de verdade, assumindo, 

assim, aspecto de uma mensagem digna de confiança, como poderemos verificar no 

capítulo a seguir. 

 A priori, é importante destacar que a noção de verdade, sob uma perspectiva 

ontológica, não pertence à égide da linguística. No entanto, pertencem ao domínio 

linguístico noções como valor de verdade e efeito de verdade. 

 Cabe-nos pontuar, então, que valor de verdade é diferente de efeito de verdade, 

ainda que ambos sejam frutos de um julgamento. Charaudeau (2018, p.49) nos diz que o 

valor de verdade não é de natureza empírica:  

ele realiza-se através de uma construção explicativa elaborada com a ajuda de 

uma instrumentação científica que se quer exterior ao homem (mesmo que 

seja ele quem tenha construído), objetivamente objetivada, que pode definir-

se como um conjunto de técnicas de “saber dizer”, de “saber comentar” o 

mundo. A utilização dessa instrumentalização permite construir um “ser 

verdadeiro” que se prende a um saber erudito produzido por textos 

fundadores. 

 

  

 Quanto ao efeito de verdade, Charaudeau nos diz que está relacionado mais ao 

“acreditar ser verdadeiro” que ao “ser verdadeiro”. 
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Surge da subjetividade do sujeito em sua relação com o mundo, criando uma 

adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de que é compartilhável 

com outras pessoas, e se inscreve nas normas de reconhecimento do mundo. 

Diferentemente do valor de verdade, que se baseia na evidência, o efeito de 

verdade se baseia na convicção, e participa de um movimento que se prende 

a um saber de opinião, a qual só pode ser apreendida empiricamente, através 

dos textos portadores de julgamentos. O efeito de verdade não existe, pois, 

fora de um dispositivo enunciativo de influência psicossocial, no qual cada 

um dos parceiros da troca verbal tenta fazer com que o outro dê sua adesão a 

seu universo de pensamento e de verdade. O que está em causa aqui não é 

tanto a busca de uma verdade em si, mas a busca de “credibilidade”, isto é, 

aquilo que determina o “direito à palavra” dos seres que se comunicam, e as 

condições de validade da palavra emitida. Charaudeau (2018, p. 49).  

  

 

 Quanto à finalidade psicossociodiscursiva, lembramos que uma “mentira” tem, 

entre outras intenções, a de manipular a opinião da instância de recepção, construindo 

valores que subjazem as informações veiculadas. Entretanto, ainda que as mídias não 

possam ser entendidas como instâncias manipuladoras, é pelo trato discursivo, no uso 

dos signos internos dessa língua, que atribuem sistemas de valores às informações.  

 A seguir, pretendemos esclarecer o binômio suporte-empresa representado pelo 

Facebook, a fim de entender como toda a mecânica do ciberespaço serve de ambiente 

para a materialização dos conceitos que acabamos de ver. 

 

4.4 Facebook: uma empresa de comunicação 

 

O Facebook é uma empresa estadunidense, fundada em janeiro de 2004
18

, criada 

por dois estudantes da Universidade de Harvard. Ela foi responsável pela criação de 

uma plataforma de interação sociodigital homônima, com a finalidade de criar uma rede 

social digital entre alunos que estavam saindo da High School e os recém-ingressados 

na universidade. 

 Na verdade, a função do Facebook vai muito além de uma possibilidade de 

interagir com amigos distantes e reencontrar amigos antigos, pois é uma máquina de 

fazer-ver. Como tal, possibilita ao utilizador usufruir a existência sígnica que 

corresponde à subjetivação pelos dispositivos mediáticos. 

Ele “é um espaço privado e controlado, cujo negócio está baseado no processo 

de coleta de informações privadas dos utilizadores, profiling
19

 e mapeamento e análise 

das redes de relações sociais”, (MACHADO; RIBEIRO, 2015, p.113) – a empresa tem 

                                                 
18

 O cadastro público no Facebook só ocorreu a partir de setembro de 2006. 
19

  Uma forma de análise comportamental. 
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acesso direto e integral ao histórico completo da vida de cada utente, além de seus 

desejos, interesses, valores e relações sociais, possibilitando, dessa forma, análises 

psicométricas multidimensionais e detalhadas de seus perfis, dando origem a um 

conteúdo informacional de grande interesse comercial para as empresas de marketing, 

pois, sendo assim, é possível prever e direcionar o comportamento futuro de seus 

consumidores, para oferecer-lhes uma publicidade particular, por meio do marketing 

direcionado
20

 orientado por tais previsões (MACHADO; RIBEIRO, 2015). 

Ou seja, para os usuários, a plataforma oferece uma maneira de se expressarem, 

de conectá-los com amigos, e de publicizar suas informações (orgânica ou 

monetariamente). Para os publicitários, a empresa ajuda-os a atingir seu objetivo, seja o 

de venda online, venda na loja ou promoção da marca por meio de publicidade 

direcionada. 

 O principal recurso do Facebook é sua plataforma na web, onde, de um lado, 

utilizadores podem manter-se conectados, interagindo com amigos, família e demais 

conhecidos; ser informados e se expressar; e de outro, empresas parceiras podem vender 

anúncios direcionados ao público-alvo; manter páginas institucionalizadas; e engajar 

seus consumidores na divulgação de sua marca. 

O efeito rede, que faz com que quanto mais usuários mais valiosa seja a 

aplicação, associada ao duplo engajamento promovido pela plataforma, 

colocou o Facebook em uma posição bastante favorável na corrida pela base 

de dados mais cobiçada da web: as preferências pessoais e a rede de contatos 

dos usuários. (MACHADO; RIBEIRO, 2015, p.116.). 

 

 

Os mesmos autores ainda indicam que, 

conforme seus termos de serviço, os dados produzidos no Facebook são de 

propriedade do usuário que os produziu, mas a empresa possui uma “licença 

global não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties para usar 

qualquer conteúdo” publicado ou associado à plataforma. (MACHADO; 

RIBEIRO, 2015, p.117.)  

 

 

A empresa armazena uma enorme quantidade de dados dos usuários. Além das 

informações do perfil, das postagens, das conversas, dos comentários e das curtidas, ela 

armazena metadados
21

 como data e horário de conexão, tecnologia utilizada nessa 

conexão, endereços de IPs de onde conectou, informações do navegador, cookies 

                                                 
20

 Marketing direcionado é uma técnica moderna de publicidade em que os anúncios são visíveis apenas 

aos usuários que melhor se enquadrem no interesse de uma determinada empresa. 
21

 Metadados são marcos ou pontos de referência que permitem circunscrever a informação sob todas as 

formas, ou seja, são informações que acrescem aos dados e que têm como objetivo informar-nos sobre 

eles para tornar mais fácil a sua organização. 
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armazenados, cliques realizados – assim como dia/hora e número de vezes –, tópicos 

dirigidos ao utente – associados aos gostos e interesses da timeline –, apps que utiliza, 

todas as conversas de chat realizadas e os interlocutores envolvidos, todas curtidas 

(likes) e compartilhamentos realizados, as fotos e vídeos postados, a identificação dos 

grupos de que participa ou de que participou, os lugares de onde acessou a internet, os 

eventos dos quais participou, as cidades que visitou, as buscas realizadas nesse suporte, 

os amigos que removeu da conta ou bloqueou nela, e uma série de outras informações; 

mesmo que todas elas já tenham sido deletadas (MACHADO; RIBEIRO, 2015). 

Ademais “o Facebook também recebe informações de empresas pertencentes ao 

grupo ou controladas por ele, como Whats App, Instagram, Facebook Payments Inc, 

Onavo e outras” (MACHADO; RIBEIRO, 2015, p.118). 

Charaudeau (2018, p.27) já nos chamava a atenção sobre aspecto paradoxal 

desse tipo de sondagem:  

As mídias, utilizando as sondagens como o principal instrumento de medida 

do alvo, tornam-se reféns deste recurso, mesmo quando manifestam, com 

relação a ele, alguma distância. Na verdade: (1) as próprias mídias são os 

financiadores das sondagens (procuram um espelho); (2) não podem deixar 

de publicar os resultados das sondagens (exibem o espelho); (3) tentam 

esquivar-se ao fazer comentários de denegação (tentam quebrar o espelho). 

Por isso mesmo, mostram que são impotentes para encontrar outro 

instrumento de medida. Esse é um dos efeitos de circularidade da máquina 

midiática: estar condenada a fabricar informação inclusive sobre si própria. 

 

 

 Por conseguinte, é providencial comentarmos a importância estratégica que a 

coleta e a análise dessas informações em rede apresentam na identificação de usuários e 

perfis de comportamento. Tarcízio Silva, no artigo Monitoramento das redes sociais 

(SILVA, 2012, p.43), nos afirma que 

a cada minuto, literalmente milhões de unidades de conteúdo são publicadas, 

circulam, ganham mais ou menos visibilidade ou são relegadas ao aparente 

esquecimento. Porém este praticamente não existe mais em termos de web 

contemporânea. Qualquer rastro digital é armazenado pelos sistemas on line 

de um modo ou de outro e é utilizado por diferentes organizações como fonte 

de conteúdo e métricas de comportamento, segmentação de publicidade e 

outras aplicações. A possibilidade de resgate dos dados e informações sociais 

é algo de extrema relevância para pessoas, governos, empresas e 

organizações. E todo este conteúdo, através do monitoramento de mídias 

sociais e outras técnicas, pode ser não apenas resgatado, mas também 

processado de forma facilitada e expandida e, por fim, classificado de acordo 

com os interesses interpretativos de diferentes indivíduos e organizações. Ou 

seja, o monitoramento de mídias sociais é antes de qualquer coisa o ato de 

transformar dados em conhecimento. 
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 Além disso, acrescenta-se também que hoje há alguns conjuntos de serviços on 

line direcionados à avaliação e à classificação de utilizadores de mídias sociais de 

acordo com assuntos mais citados por esses mesmos utilizadores como, por exemplo, o 

PeerIndex, um site de classificação de perfis que pode ser integrado ao Twitter, 

Facebook ou LinkedIn, sendo responsável por descobrir em quais assuntos um 

determinado perfil tem maior proficiência (LUPATINI, 2012). 

 A considerar o desprestígio dos mass mídia na hegemonia na função social de 

informar, tal como abordamos no item 4.2 desse mesmo capítulo, observamos a 

emergência amiudada de formas não tradicionais, mais dinâmicas e de confiabilidade 

não validada no ciberespaço. É nesse contexto que melhor se inserem as redes sociais 

digitais como instâncias veiculadoras de notícias, pois tornam-se uma poderosa 

ferramenta de manipulação da opinião da pública, quando contaminadas pelo discurso 

político-ideológico-partidário. 

A política é um campo de batalha em que se trava uma guerra simbólica para 

estabelecer relações de dominação ou pactos de convenção. 

Consequentemente, o discurso das ideias se constrói mediante o discurso do 

poder, o primeiro pertencendo a uma problemática da verdade (dizer o 

Verdadeiro) e o segundo a uma do verossímil (dizer ao mesmo tempo o 

Verdadeiro, o Falso e o Possível) (CHARAUDEAU, 2017).  

 

 

O objetivo do discurso político é a busca da adesão de seus interlocutores a 

valores por ele representados, mas uma espécie de adesão que provoque o movimento 

das opiniões, que oriente seu público alvo a fazer, a pensar. Tomado dessa forma, o 

discurso político deve ser ao mesmo tempo crível – fazer crer – e persuasivo – fazer 

sentir – para o maior número de indivíduos para quem ele partilha valores. Fato esse 

que implica duas atitudes básicas: o reconhecimento de seu público em determinada 

situação e a constante adequação de seu discurso a cada novo público interlocutor. “(...) 

vê-se que a palavra política não é de, modo algum, uma injunção, mas uma sutil 

sugestão para fazer, para pensar, e, mais especificamente, para se deixar pensar, 

dramatizando seu discurso e apelando para os sentimentos.” (CHARAUDEAU, 2016a, 

p.89). 

O feed
22

 de notícias do Facebook é uma de suas partes essenciais, pois é 

personalizado para cada usuário e seu conteúdo é atualizado regularmente com o que é 

publicado na timeline desse usuário de seus amigos, e também a partir das páginas com 

                                                 
22

 Os feeds são ferramentas de suportes de CMC responsáveis por atualizar um conteúdo da Web com 

base em uma determinada preferência. 
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as quais interagiu. O conteúdo exibido nessa página é priorizado de acordo com vários 

fatores. São destacadas as postagens que possuem mais comentários e curtidas, que se 

referem a tópicos em destaque, que receberam mais curtidas em curto período de tempo, 

etc. Assim, conforme o usufrutuário relaciona-se com essas notícias, um algoritmo
23

 usa 

esses dados para ajustar as publicações que deverão ter mais ou menos destaque de 

maneira personalizada. 

As postagens em destaque, que aparecem no começo da lista, capturam melhor a 

atenção do utente. Em particular, quanto mais próximo do topo, maior a chance de um 

usuário clicar na publicação. O algoritmo que define a ordem em que as publicações 

aparecerão também define o que será e o que não será visualizado. 

Em 2015, um grupo de pesquisadores mostrou que o algoritmo tende 

ligeiramente a desprivilegiar notícias que confrontem com as posições 

ideológicas dos usuários (BAKSHY, 2015 apud MACHADO; RIBEIRO, 

2015, p.126). Isso produz o chamado “efeito bolha” em que, no limite, cada 

um tem apenas acesso a informações que lhes são familiares, agradáveis e 

confirmem suas crenças (PARISIER, 2011 apud MACHADO; RIBEIRO, 

2015, p.126). 

 

 

Por conseguinte, empresas e outros grupos pagam para que suas publicações 

tenham maior alcance, ou seja, para que seus posts tenham maior prioridade no feed de 

notícias de um maior número de utilizadores. Isso abre um grave precedente: o risco da 

combinação do uso dos misteriosos algoritmos do Facebook que controlam o que se vê 

no feed de notícias com os experimentos de pesquisa da empresa, pois, dessa forma, 

pode-se controlar toda informação apresentada na timeline. 

Em 2014, uma pesquisa da empresa – assinada pelo Core Data Scence Team, 

Facebook – foi acusada de violar princípios éticos de pesquisa ao utilizar 

recursos que manipulavam o usuário. Trata-se de “Experimental evidence of 

massive-scale emotional contagion through social network” (Kramer, Hillory 

e Handcook, 2014), publicada no US journal the Proceedings da national 

AcademY of Sciences. Uma amostra de 689.003 usuários incautos foi 

cobaias da pesquisa que visava induzir “estados emocionais” ao mostrar 

seletivamente histórias positivas ou negativas em seu feeds de notícias. A 

pesquisa tratava de um experimento em “escala massiva de contágio via 

redes sociais.” (MACHADO; RIBEIRO, 2015, p.118 -119). 

 

 

É importante destacar o grande problema ético criado ao se permitir que as 

instâncias políticas tenham acesso a informações de natureza íntima de seus eleitores em 

geral. Não se deve esquecer que o conhecimento sobre as preferências e as opiniões das 
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 Em ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter 

uma solução para um determinado tipo de problema ou alcançar determinado objetivo. Nas redes sociais 

digitais, os algoritmos são responsáveis pela coleta e mapeamento de informações para gerar mecanismos 

de previsão que criam hipóteses do que somos, gostamos ou pretendemos, gerando, assim, como efeito 

colateral, “as bolhas”. 
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pessoas é um dado extremamente valioso no jogo político cotidiano e especialmente, em 

momentos eleitorais. 

 A profissionalização da atividade política e sua aproximação com as técnicas de 

marketing trouxeram para o cotidiano do jogo político profissionais da comunicação 

encarregados de gerenciar a visibilidade e a imagem de atores ou instituições, ou seja, 

profissionais especialistas em construção do Ethos. Com essa aproximação, pesquisas 

de opinião tornaram-se comuns como estratégias de marketing político, concentrando-se 

basicamente em três aspectos: no Ethos dos candidatos e dos seus partidos, no Pathos 

dos eleitores e no acompanhamento de todo processo eleitoral, a fim de intervir de 

forma providencial, consoante aos objetivos pretendidos. 

 Vale aqui citar a posição de Bourdieu, sobre as pesquisas de opinião e sua 

coleta, para, posteriormente, confrontá-la. Bourdieu (apud SANTOS, 2012, p. 126) 

critica a capacidade dessas pesquisas em capturar efetivamente a opinião pública, uma 

vez que, ao considerar que essas pesquisas de opinião apresentam três postulados 

implícitos subjacentes – “todo mundo tem uma opinião, todas as opiniões têm valor; e 

há consenso sobre os problemas” –, identifica que haveria distorções, porque nem todas 

as pessoas são capazes de produzir opinião, nem todas as opiniões têm a mesma força 

real e nem sempre haverá consenso sobre os problemas apresentados. 

 No entanto, Bourdieu talvez não tenha previsto que grande parte da coleta de 

informações utilizada hoje no ciberespaço se dá por meio do monitoramento de sites de 

redes sociais, o que é bem diferente das pesquisas de opinião. O monitoramento de 

redes sociais on line baseia-se em um estoque de opiniões e informações já disponíveis 

no ciberespaço, visto que esses ambientes funcionam como repositório de informações 

e opiniões espontaneamente atualizadas pelos usuários de onde se podem retirar os 

dados de maior relevância. 

 Sendo assim, o processo torna-se menos consensual, pois esses usufrutuários 

emitem as opiniões que desejam, sem serem influenciados ou direcionados por 

questionamentos orientados a um determinado propósito, permitindo também um 

processo de coleta ainda mais especializado. Ou seja, o fato de eles não serem induzidos 

a se manifestar acerca de um determinado assunto, mas, sim, realizarem-no por sua 

própria vontade, torna as informações genuinamente mais valiosas para coleta 

(SANTOS, 2012). 
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 O uso do ciberespaço de forma estratégica, com objetivos políticos, já é comum 

nas grandes potências econômicas mundiais e torna-se cada vez mais comum em vários 

outros países. 

No fim do segundo mandato do governo Bush (filho), o departamento de Estado 

dos EUA incorporou ideia sugerida pela web 2.0 em seu discurso, chamada diplomacia 

2.0, que consistia em incorporar as novas tecnologias da informação não só para 

influenciar, mas engajar pessoas nos interesses políticos do governo dos EUA 

(ORTELLADO, 2012 apud MACHADO; RIBEIRO, 2015). 

Em matéria escrita no The Street Journal, em 2008, pelo senador norte-

americano Glassman, destaca-se o papel da web para afastar potenciais “terroristas” do 

caminho da ação radical contra os EUA. A meta traçada pela nova diplomacia seria não 

a de “conquistar corações e mentes”, mas “mais imediato e realista” de desviar certos 

segmentos da população de trajetórias que os conduzam ao “extremismo violento” 

(Glassman, 2008 apud MACHADO; RIBEIRO, 2015). 

Durante a Primavera Árabe em 2010, o Facebook ganhou notoriedade como 

ferramenta de ação política, driblando o controle das comunicações dos governos. A 

plataforma foi utilizada – assim como Twitter – para organizar protestos, divulgar fotos 

e vídeos da repressão e denunciar os governos da região e promover a comunicação 

geral entre as pessoas em sociedades onde a grande mídia está sob forte influência do 

governo. 

No Brasil, em junho de 2013, milhões de pessoas saíram às ruas numa onda de 

protestos que varreu o país. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, no dia 20 

de junho – ápice das manifestações – cerca de dois milhões de pessoas foram às ruas em 

438 municípios. E os protestos eram organizados, em sua maioria, por intermédio do 

Facebook (MARTINS, 2014)
24

. 

Além disso,  

desde as eleições presidenciáveis de 2016 nos Estados Unidos, quando se 

pode aferir a grande influência que notícias falsas, dissseminadas em redes 

socias, têm sobre a opinião dos eleitores, o facebook ficou sob o foco de 

governos e instituições. Em março de 2018, os jornais New York Times e 

Guardian revelaram o escândalo da Cambridge Analytica, mostrando que os 

dados de 50 milhões de usuários foram usados, sem consentimento de seus 

usuários, para consultoria com objetivos políticos (GIUSTI, 2018)
25

. 

 

                                                 
24

<http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/01/protestosbr-pesquisadores-apresentam-dados-sobre-

manifestacoes-de-rua-e-internet>. 
25

<http://observatoriodaimprensa.com.br/redes-sociais/caso-mbl-o-aviso-do-facebook-no-combate-a-

desinformacao-na-rede>. 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/01/protestosbr-pesquisadores-apresentam-dados-sobre-manifestacoes-de-rua-e-internet
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/01/protestosbr-pesquisadores-apresentam-dados-sobre-manifestacoes-de-rua-e-internet
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 Aproximadamente três meses antes do primeiro turno das eleições presidenciais 

brasileiras do ano de 2018, o Facebook cancelou 196 páginas e 87 perfis pessoais do 

Brasil. Em justificativa oficial, a empresa afirmou que essas páginas infrigiram as 

políticas de autenticidade e formavam uma rede coordenada que tinha o propósito de 

espalhar desinformação (GIUSTI, 2018). 

 A fim de manter uma imagem responsável diante das questões socias da esfera 

pública, o Facebook uniu forças a agências de verificação de informações – fact-

checking –, como por exemplo, “Lupa” e “Aos Fatos”, em uma empreitada para 

diminuir o poder nocivo e desinformador de páginas identificadas como disseminadoras 

“recorrentes” de notícias falsas. No entanto, é providencial destacar que o caráter 

ubíquo e destrutivo de uma informação falsa postada em rede não se dá pela veiculação 

de uma mesma instância de “desinformação”, mas, sim pelas ferramentas curtir e 

compartilhar que provocam, com uma velocidade estrondosa, a adesão de milhares de 

usuários (GIUSTI, 2018). 

 É importante destacar que a exclusão de uma página e/ou perfil de uma rede 

social é uma ação que surte efeito pouco siginificativo diante de um sistema 

extremamente complexo e profissional de orientação e manipulação da opinião pública, 

quando esse é o escopo de objetivos políticos que se valem das estratégias de 

desinformação para construir uma realidade a seu mérito ao modelar desejos e vontades. 

Vejamos, a seguir, alguns exemplos. 

 

4.5 Estratégias de (des)informação 

 

 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006), o termo estratégia tem origem no 

domínio discursivo militar, bélico e se referia à condução de operações de um exército 

em seu campo de batalha. No entanto, hoje já apresenta um emprego mais amplo, 

referindo-se a toda ação coordenada com vistas a um objetivo. 

 Conforme já fora observado no capítulo destinado à Semiolinguística, a noção 

de estratégia relacionada ao ato de linguagem não pode ser desvinculada do conceito de 

contrato de comunicação, de suas coerções, de seu modo de escolha subjetiva das 

operações discursivas e de seu projeto comunicativo (CHARAUDEAU, 2016). 

 Não obstante, o termo desinformação começa a tomar destaque a partir do 

século XX; no entanto, como uma estratégia, data de, ao menos, um século antes de 

nossa era. 
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 Atualmente, quando seu emprego tornou-se mais sistematizado, sua definição, 

pelo senso comum, passou a designar “informação incorreta”, utilizada voluntariamente 

para mascarar fatos (BRETON, 1999). 

 Com efeito, de forma conceitualmente mais precisa, podemos definir a 

desinformação como uma estratégia baseada na visada de fazer crer, por EUc que 

deseja orientar argumentativamente um TUi em uma descrição do real favorável a esse 

mesmo EUc, maquiando a mensagem, de modo a fazê-la parecer segura e verificada. 

 Todo apanágio da desinformação consiste no estratagema que viabiliza encenar 

discursivamente uma informação, para que seja perfeitamente crível e oriente 

argumentativamente o TUi, no sentido de que seja desfavorável ao TUi. Em outras 

palavras, são estratégias que servem de engodo, com objetivo de passar pelo crivo do 

TUi, corrompendo-o. Segundo Breton (1997, p.54), “a desinformação é a técnica de 

comunicação que corrompe de forma mais segura a causa que pretende defender”. 

Ao defender a crença sobre uma determinada informação diante de um grupo, 

“comentaristas do mundo” pretendem que essa seja partilhada por seus múltiplos 

interlocutores-receptores, de tal forma que sua opinião se expresse sob a forma de um 

enunciado “verdadeiro”, portador de um ponto de vista geral, de uma crença 

supostamente comum (CHARAUDEAU, 2016a). 

 Claire Wardle, diretora do First Draft
26

, e especialista em desinformação no 

processo de comunicação, listou as estratégias de desinformação em sete categorias:  

 

 

                                                 
26

 O First Draft é uma organização dedicada a apoiar jornalistas, acadêmicos e tecnólogos que trabalham 

para enfrentar os desafios relacionados à confiança e à “verdade” na era digital. Fonte: 

<https://firstdraftnews.org/about/>. Acessado em: 19 set. 2019. 

https://firstdraftnews.org/about/
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Esquema 5: A má informação e a desinformação no ecossistema da mídia digital, segundo Claire Wardle. 

Fonte: Criação nossa, a partir de PIMENTA (2017). 

 

 Em contraponto, deixaremos clara a nossa posição no que tange a determinar 

essas estratégias que abordaremos como desinformação, em vez de denominá-las como 

estratégias argumentativas e, para isso, nós nos ancoraremos na perspectiva de 

Emediato (2013).  

Consideramos que a desinformação busca orientar argumentativamente o ponto 

de vista do TUi por meio da visada informativa, enquanto a argumentação – tratada no 

próximo capítulo – deve ser caracterizada por uma visada argumentativa explícita, 

deixando mais acintosa a intenção manipuladora. 

 Destacaremos, a seguir, três estratégias de desinformação, por um âmbito 

“microdiscursivo”, elencadas pela perspectiva de Emediato (2013) e já muito utilizadas 

pelo mass mídia: enquadramento, asserção no discurso relatado e a explicação causal. 

 Separadamente, trataremos também de uma estratégia de desinformação 

emergente nas redes sociais digitais conhecida como fake news. Optamos por abordá-la, 

pois consideramos que essa estratégia encontra-se em um patamar macrodiscursivo que 

excede os limites linguageiros da proposta ancorada nos conceitos da argumentação e  

da dimensão argumentativa de Emediato. 

 Enquadramento – é uma forma de tematização pela qual um discurso é 

apresentado de uma maneira em vez de outra, por meio do processo de transformação 

(nominação e designação), visando a orientação do TUi sobre o problema abordado em 

uma direção previamente definida. Segundo Emediato (2013), podemos descrever 
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quatro tipos de enquadramento: por tematização, por designação, por emprego de 

verbos de atitude e por questionamento. 

 O enquadramento por tematização consiste em ativar na memória do TUi 

conteúdos e valores simbólicos e associá-los ao enquadramento por meio de um nexo de 

causalidade, considerando, para isso, que esses valores sejam suscetíves a validação do 

TUi.  

Emediato (2013, p. 81) nos diz que  

a tematização desempenha assim um papel de enquadramento do mundo 

social e a problematização, explícita ou implícita, propõe ao leitor a ética da 

discussão. A tematização define, portanto, os limites do discutível, a 

problematização propõe a perspectiva ética do que é colocado em discussão. 

 

 

 Em outras palavras, é uma operação discursiva que visa a interagir com as 

representações sociais do TUi, ao transformar o objeto do discurso, de modo a inseri-lo 

em um enquadre discursivo inteligível, para orientar a um ponto de vista sobre o assunto 

favorável às intenções do EUc, como nos mostra o exemplo a seguir:  

 

 

 

Figura 3: Exemplo de enquadramento por tematização.  

Fonte: <https://www.facebook.com/pg/MBLUnicamp/posts/?ref=page_internal>.  

Acesso em: 19 de set. de 2019 
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O vocábulo “bandidos” desperta em nosso imaginário associações negativas, já 

que está associado a valores simbólicos do campo da marginalidade, da violência, do 

desvio das regras de convívio em sociedade. Ao verificar que a postagem usa o termo 

para designar alguns alunos universitários que estavam realizando uma paralisação em 

atitude de protesto, tendo como efeito imediato a suspensão de algumas aulas na 

Unicamp, percebe-se claramente a intenção de orientar cognitivamente o ponto de vista 

do TUi na problematização desse assunto.   

O enquadramento por designação consiste em tomadas de posição diante de 

alguns objetos
27

 de discurso, impondo-lhes certas atribuições geradoras de pontos de 

vista, por meio do raciocínio indutivo, gerando um falso nexo de causalidade, uma 

espécie de generalização em que, por exemplo, uma classe profissional é usada no lugar 

de um de seus membros, substituindo seu agente e fazendo com que qualquer ação dele 

– direta ou indireta – seja relacionada à classe a que ele pertence. 

Na figura 4, por exemplo, ao utilizar a palavra “evangélicos” de forma genérica, 

permite-se um nexo de causalidade de forma indutiva, atribuindo o ato de alguns a sua 

totalidade. 

 

 

 

Figura 4: Exemplo de enquadramento por designação.  

Fonte:<https://www.facebook.com/search/posts/?q=ENVANG%C3%89LICOS%20DIZEM%20QUE%2

0BOECHAT%20MORREU%20POR%20CAUSA%20DE%20SILAS%20MALAFAIA&epa=SERP_TA

B>. Acesso em: 19 de set. de 2019 

                                                 
27

 Termo utilizado por Wander Emediato. 
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O enquadramento por emprego de verbos de atitude consiste em utilizar verbos 

de forte carga subjetiva que remetam ao possível comportamento psicológico do agente 

objeto do discurso. O objetivo é descrever o caráter desse agente por meio da 

qualificação elocutória, muito embora, essa qualificação também denote a opinião do 

EUc sobre o agente objeto do discurso. É uma estratégia muito comum no discurso 

relatado
28

. Ao implicar certos verbos a certas atitudes, orienta-se o TUi a uma 

perspectiva previamente delimitada pelo EUc, como podemos observar no verbo em 

destaque da postagem da figura 5: 

 

 

Figura 5: Exemplo de enquadramento por emprego de verbo de atitude.  

Fonte:<https://www.facebook.com/kataguiri.kim/photos/a.833681423349725/1201965619854635/?type=

3&theater>. Acesso em: 19 de set. de 2019 

 

                                                 
28

 Ver o capítulo 3, tópico 3.3, sobre modo enunciativo. 

https://www.facebook.com/kataguiri.kim/photos/a.833681423349725/1201965619854635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kataguiri.kim/photos/a.833681423349725/1201965619854635/?type=3&theater
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 O verbo “atacar” possui carga semântica relacionada a ações instintivas de 

autodefesa, ações inrracionais. Ele foi empregado para substituir o verbo criticar, 

utilizado no texto logo acima, com objetivo de associar esse valor semântico ao seu 

agente.  

O quarto e último tipo de enquadramento, o por questionamento, consiste em, 

por meio de um questionamento que fixe um limite para possíveis interpretativos, 

incitar o TUi a pensar a propósito do objeto da questão. Esse questionamento pode 

intensionar a problematização de um assunto de notoriedade reconhecida ou de um 

assunto sobre o qual ele não teria necessariamente pensado. 

 

 

Figura 6: Exemplo de enquadramento por questionamento. 

Fonte:<https://www.facebook.com/mblivre/photos/agem-como-v%C3%A2ndalos-e-baderneiros-em-

protestos-depredam-tudo-que-estiver-pela-fre/779099495547529/>. Acesso em: 19 de set. de 2019. 

 

 

A pergunta de cunho retórico apresentada na figura 6 orienta à inferência de que 

possivelmente os protestos dos petistas não seriam pacíficos, pois, se assim fossem, não 

haveria razão para ter medo. 

https://www.facebook.com/mblivre/photos/agem-como-v%C3%A2ndalos-e-baderneiros-em-protestos-depredam-tudo-que-estiver-pela-fre/779099495547529/
https://www.facebook.com/mblivre/photos/agem-como-v%C3%A2ndalos-e-baderneiros-em-protestos-depredam-tudo-que-estiver-pela-fre/779099495547529/
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Continuando as estratégias da desinformação, a asserção
29

 no discurso relatado 

consiste em apresentar de uma forma modalizada (ou até de certa forma comentada) o 

conteúdo lógico proposto na asserção. Isto é, muitas vezes, as asserções do discurso 

midiático são enunciadas no modo de evidência, quando, na verdade, não passam 

apenas de opiniões de discursos de especialistas sobre certas questões. Além disso, 

Emediato (2013, p.87-88) nos traz a seguinte reflexão: 

a problemática do discurso relatado em textos de impresa se torna ainda mais 

complexa à medida que observamos que os textos jornalísticos relatam 

apenas fragmentos de discursos de atores socias e que tais discursos são 

constantemente transformados em ações, narrativizados, comentados e 

desviados de seus contextos de origem. Eles são transformados a tal ponto 

que muitas vezes não conseguimos mais indentificar os traços do discurso de 

origem, pois estes se encontram totalmente apagados pela transformação 

perifrásica e metatextual. Além disso, os discursos relatados permitem ao 

sujeito informante argumentar sobre a palavra dos outros (...). 

 

 

 Assim, o TUi é convocado a fazer inferência sobre as asserções como elas 

fossem fatos, quando já não há um comentário acerca da asserção. No exemplo a seguir, 

há uma asserção em discurso indireto representando a fala da ex-presidente e, logo a 

seguir, comentários direcionando a uma opinião a respeito dessa suposta fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  Para Charaudeau (2006), asserção designa todo enunciado que represente uma visão – hipotética ou 

real, de valor negativo ou não - sobre o mundo.  
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A fala de Dilma, ao ser apresentada em discurso indireto, permite atribuir maior 

verossimilhança ao conteúdo informado, além de viabilizar um comentário irônico que 

se estrutura como um diálogo de apenas duas falas. 

O terceiro tipo de estratégia da desinformação é a explicação causal, que 

consiste em justapor sintagmas nominais, induzindo a uma relação de implicação de 

causa e efeito, em que o TUi é estrategicamente levado a orientar seu ponto de vista 

para uma ideia já previamente estabelecida. Como nos explica Emediato (2013, p. 92), 

“(...) o leitor se vê diante de um conjunto de ‘elipses eloquentes’, deixadas 

intencionalmente pelo EUc com objetivo de produzir certos efeitos na leitura, apostando 

na capacidade do TUi de preencher as lacunas na direção esperada.”. 

Figura 7: Exemplo de asserção no discurso relatado. 

Fonte:<https://www.facebook.com/search/posts/?q=mbl%20dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3

%ADda%20do%20governos%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=SEARCH_BOX>.  Acesso em: 19 

set. de 2019. 

 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=mbl%20dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governos%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/posts/?q=mbl%20dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governos%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=SEARCH_BOX
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Observemos, no exemplo a seguir, como as estruturas nominais, em simbiose 

com o texto visual, orientam uma leitura negativa, que revela o interesse financeiro 

sobre um tema político colocado à frente das responsabilidades públicas. 

 

 

 

Figura 8: Exemplo de explicação causal. 

Fonte:<https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1625710257553111/?type=3&th

eater>. Acesso: 19 set. de 2019 

 

 

Parte significativa da estratégia materializada pela figura 8 é exposta pelo uso 

retórico da imagem que orienta a interpretação do conteúdo verbal: a colocação da 

tartaruga vincula-se à lentidão (desinteresse) para votar a previdência, enquanto o 

guepardo vincula-se à pressa (interesse) para votar o aumento do fundo partidário. 

A quarta e última estratégia da desinformação que será comentada aqui é a fake 

news
30

, que consiste em veicular em redes sociais digitais informações de conteúdo 

desinformativo, aproveitando-se de todas as “facilidades” que o ciberespaço 

proporciona. Observemos na figura 9 a seguir um exemplo: 

                                                 
30

 O termo fake news, segundo o dictionary.cambridge.org, significa “histórias falsas que parecem ser 

notícias, que se espalham na internet ou usam outras mídias, geralmente criadas para influenciar pontos 

de vista políticos”, tornou-se corriqueiro nas redes sociais digitais atualmente. 

https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1625710257553111/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1625710257553111/?type=3&theater


80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo de fake news, manipulação na relação texto/foto sobre o enterro de Fidel Castro. 

Fonte: <https://web.facebook.com/pg/mblivre/posts/?ref=page_internal>.  Acesso em: 08 abr. 2019. 

 

 

A fake news acima sugere, no texto verbal, em destaque, em associação ao texto 

não verbal, uma atitude de insatisfação dos cubanos em relação à figura de Fidel Castro, 

ao se colocarem de costas durante a passagem de seu caixão em ato oficial fúnebre. 

Entretanto, o que a imagem mostra, na verdade, são cubanos voluntários que formavam 

um cordão de isolamento para impedir que as demais pessoas aproximassem-se muito 

do cortejo fúnebre, o que pode ser observado em outra foto, a seguir, do mesmo evento: 

 

 

 

https://web.facebook.com/pg/mblivre/posts/?ref=page_internal
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Com a aceleração e o imediatismo típicos do ciberespaço, essas notícias falsas, 

veiculadas nas redes sociais digitais, têm-se multiplicado cada vez mais, sendo, 

pricipalmente, potencializadas pela ferramenta de compartilhamento. 

 

 

 

 

 

 

Assim, podemos concluir que um EUc que veicula uma fake news é aceito como 

um influenciador pela rede social digital sociointerativa a qual ele pertence, o que 

implica o recompartilhamento da fake news, muitas vezes, sem o mínimo crivo pela 

legitimidade: característica psicológica vulgarmente conhecida na internet como efeito 

manada: a tendência das pessoas de seguirem um grande influenciador ou mesmo um 

determinado grupo, apenas por adesão à maioria ou por empatia, sem que isso passe, 

necessariamente, por uma reflexão individual.  

Figura 10: – Foto do enterro de Fidel Castro. 

Fonte: <https://voyager1.net/politica/os-7-maiores-absurdos-publicados-pelo-mbl/>. Acesso: em 

08/04/2019. 

 

 

Figura 11: Imagem representativa da adesão dos interlocutores à fake news. 

Fonte: <https://web.facebook.com/pg/mblivre/posts/?ref=page_internal>. Acesso: em 08/04/2019. 

 

https://voyager1.net/politica/os-7-maiores-absurdos-publicados-pelo-mbl/
https://web.facebook.com/pg/mblivre/posts/?ref=page_internal
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Para as pessoas, de forma geral, uma informação ganha o status de verdadeira 

quando várias instâncias midiáticas afirmam em uníssono que ela o é, pois, de forma 

intuitiva, a repetição serve para atribuir valor de verdade.  

 É providencial destacar que a repetição é apenas uma repetição e não um 

processo de demonstração, no entanto, ela é capaz de persuadir – ação típica da 

propaganda. 

 Além das quatro estratégias de desinformação já citadas, percebemos também os 

diversos modos pelos quais a desinformação é materializada em uma postagem do tipo 

fake news. Assim, a fim de detalharmos a categorização, explicitamos quatro modos de 

gerar conteúdo desinformativo: a inconsistência, o exagero, a anacronia e a inverdade. 

 A fake news, estruturada pela inconsistência, veicula uma informação sobre 

dados não comprovados, mas que se baseiam em fatos já conhecidos, partindo de uma 

possível presunção. Nesse caso, há dados de proximidade entre o conteúdo apresentado 

como fato e o veiculado pela postagem. 
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           A postagem da figura 12 baseia-se em uma informação sobre a vida pessoal de 

Jim Starlim – criador do Personagem de HQ Thanos, promovido pela editora Marvel na 

edição 44 da revista Silver Surfer de 1990 – que, em entrevistas, afirmou ter-se 

 

Figura 12: Postagem acerca da inspiração para criação da manopla do infinito. 

Fonte:<https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla

+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaY

bbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-

6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pD

QpGYlLsi3CLob-

gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzX

CIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE>. Acesso em: 19 set. de 2019. 

https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
https://www.facebook.com/search/str/a+m%C3%A3o+de+Santa+Teresa+de+Jesus+e+a+Manopla+do+Infinito/keywords_blended_posts?f=AbrOhNd1TyFvBRFswoYQgCahbfLpKHUHNGyQsu0vBagaYbbXOsWwazDBiH_PRKircUY7ni6EhcNp6AoblASAWwsdDVPpHZCpHyDNCSOaFKsNUmCKuN-6uZD3DlsGClg9lx9F43EgwjqaktQjIxWdbCnbHfmp3HNJ0OK0nWKEtMvpoxTHKioQL3WETTgy78pDQpGYlLsi3CLob-gLs4agBWMq&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJtZXJnZWRfcHVibGljX3Bvc3RzXCIsXCJhcmdzXCI6XCJcIn0ifQ%3D%3D&epa=SEE_MORE
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inspirado em sua criação católica para criação do personagem Thanos. Entretanto, até o 

momento não houve nada que confirmasse a criação da manopla do infinito como uma 

cópia da relíquia católica de Santa Teresa de Jesus. O que houve foi uma hipótese que 

aproxima a criação católica do escritor e ilustrador à inspiração para criação da manopla 

do infinito. 

A fake news estruturada pelo exagero veicula uma informação em que se altera o 

conteúdo – dados numéricos, valores monetários – de forma a causar sensível impacto 

nos interlocutores. Nesse caso, a informação veiculada é estruturada sobre algo factível, 

no entanto, objetiva-se a alterar o conteúdo numérico para gerar maior impacto na sua 

recepção, tal como uma hipérbole. 

 

 

 

Figura 13: Postagem referente à caça às baleias na Noruega. 

Fonte:<https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca

%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l

2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:> Acesso em: 19 de set. de 2019. 

 

Após a recente querela entre o atual governo brasileiro e o governo da Noruega, 

as redes socias foram invadidas de imagens associando a caça indiscriminada de baleias 

como prática comum da Noruega à incoerência de posionamento em relação ao 

desmatamento da Amazônia, como podemos verificar na postagem da figura 13
31

.  

                                                 
31

 Fonte: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/08/20/verificamos-baleias-noruega-fundo-amazonia/>. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR839BR839&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=3eCDXYyUH_6d5OUPsv6WgA0&q=ca%C3%A7a+as+baleias+na+noruega&oq=ca%C3%A7a+%C3%A0s+baleias+&gs_l=img.1.0.0j0i30j0i24l2.171278.184491..186013...0.0..0.606.5368.0j7j10j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0i5i30.HxIl9h7t8FY#imgrc=0m5IV60matFczM:
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/08/20/verificamos-baleias-noruega-fundo-amazonia/


85 

 

De fato, a Noruega é um dos países que pratica a caça às baleias e a foto 

veiculada pela postagem foi realmente tirada na Noruega
32

, no entanto, os números 

postados foram sensivelmente alterados: segundo a Comissão Internacional de Baleação 

(IWC), os caçadores noruegueses nunca mataram mil baleias em um ano – o recorde 

foram 736 baleias mink abatidas em 2014 –, em média são 513 baleias por ano. Além 

disso, as baleias grávidas correspondem a 50% do total de capturas anuais
33

. 

A fake news estruturada pela anacronia veicula uma informação factual, 

“verdadeira”, mas deslocada no tempo, o que colabora substancialmente para a 

desinformação, como podemos obervar na postagem a seguir: 

 

 

 

Figura 14: Postagem referente à escolha do então Juiz Sérgio Moro como décimo-terceiro maior líder do 

mundo. 

Fonte: 

https://web.facebook.com/search/?q=MORO%20%C3%89%20O%2013%C2%BA%20MAIOR%20LIDE

R%20DO%20MUNDO&searchtype=posts&epa=SERP_TAB. Acesso em: 09 abr. 2019. 

                                                 
32

 A imagem é reprodução de um frame do documentário norueguês Slaget om Kvalen (A batalha pelo 

tormento) que mostra a caça de baleias no país. 
33

 Dado referente ao intervalo entre 2011 e 2017, revelado no documento “Proporção por sexo na captura 

de baleias Minke na Noruega”, preparado pelo cientista Tore Haug, chefe do grupo de pesquisa de 

Animais Marinhos do Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega. 
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 A postagem da figura 14  estava sendo divulgada no Facebook entre os anos de 

2018 e 2019 como se o fato fosse contemporâneo a essa época, no entanto, apesar de 

veicular um conteúdo factual e “verdadeiro”, a informação veiculada refere-se a uma 

menção ocorrida no ano de 2016. Esse deslocamento no tempo causou muita confusão 

devido às consequências desinformativas. 

A fake news estruturada pela inverdade (mentira), ou fake news – segundo o 

senso comum –, veicula uma informação cujo conteúdo é sabido como não verdadeiro.  

 

 

 

Figura 15: Postagem referente às queimadas ocorridas na floresta amazônica durante o mês de agosto. 

Fonte:<https://www.facebook.com/pg/Juqueriando-1530653880564000/posts/>. Acesso em: 19 de set. de 

2019. 

 

 

A foto da postagem da figura 15 foi veiculada como consequência aos recentes 

incêndios ocorridos na Amazônia. No entanto, esse registro feito pelo fotógrafo Avinash 

https://www.facebook.com/pg/Juqueriando-1530653880564000/posts/
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Lodhi não se refere aos incêndios ocorridos na mata Amazônica, ele foi feito em 

condições normais, na Índia, em 2017, no momento em que o macaquinho, após cair de 

um galho, parece desfalecido ao ser amparado pela sua mãe que faz uma expressão de 

dor. O fotógrafo relatou também que o macaquinho
34

 acordou logo depois. 

Essa postagem deixa clara a maior intenção desinformativa, o que pode nos 

levar à interpretação de uma possível visada de logro – EUe diz p, EUc sabe (pensa) 

não-p, EUc faz com que TUi se identifique com um TUd que acredita que EUc pensa p 

(CHARAUDEAU, 2016b). – 

A categorização das fake news apresentada é consequência de nossa hipótese 

sobre as estratégias de desinformação, passando, assim, longe da pretensão de esgotar 

os estudos sobre a encenação discursiva do gênero postagem voltada para o objetivo 

desinformativo.  

Ademais, sob nossa perspectiva, o poder de logro das fake news também 

tangencia três aspectos que permitem atribuir valor de verdade a uma determinada 

notícia: o viés de confirmação – motivação de acreditar naquilo que se quer confirmar; o 

efeito manada – alinhamento de comportamentos e pensamentos em grupo; a perda de 

credibilidade nos veículos profissionais de jornalismo; e a câmara de eco – tendência a 

permanecer em ambientes onde se confirma aquilo que se quer acreditar. 

Associando essas informações à ubiquidade da internet e a hipervelocidade no 

transito de dados, temos um fenômeno chamado de superinformação (FRÉDÉRIC 

ROSSIF apud CHARAUDEAU, 2018, p. 38): pessoas recebem tantas notícias de 

maneira multidirecional, levando a uma saturação que tem como consequência a 

diminuição na qualidade da informação e a destruição na crença da verdade, ou melhor, 

o acúmulo de informações falsas, duvidosas ou manipuladas, trouxe como consequência 

a desconfiança do público. 

O ciberespaço associado à internet e às modernas tecnologias de armazenamento 

e difusão de informação concretizou o sonho de reunir e disponibilizar em uma única 

mídia todo o conhecimento da humanidade (LEMOS, 2015), ao passo que também 

provocou uma dupla ruptura: no modo de conceber a informação (processos 

microeletrônicos) e no modo de difundir as informações (modelo todos-todos). 

 Os meios de comunicação, como um todo, sempre se preocuparam em fazer com 

que a informação chegasse a público o mais rápido possível, no entanto, nos últimos 

                                                 
34

 Os macaquinhos não pertencem à espécie guariba, nativa das florestas americanas. 
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anos, a aceleração da informação provocada pela internet viabiliza a atualização em 

tempo real.  

Assim, não seria falho dizer que hoje as instâncias midiáticas funcionam em 

função da velocidade dominante – o imediatismo –, fazendo com que as informações se 

sobreponham de maneira entrópica e virótica de tal forma que é cada vez mais difícil 

usar o senso crítico para uma visão mais profunda e completa das informações; ao 

contrário, conseguimos apenas arranhar a superfície dos fatos. 

Sobre isso, Lemos (2015, p.73) compartilha conosco um pensamento de 

Baudrilard, 

(...) quanto mais trocamos informações, menos estamos em comunicação. 

Trocamos o real pelo hiper-real, a verdadeira comunicação por sua 

simulação. Estaríamos diante de uma encefalação eletrônica, onde o real 

desaparece com a instituição de seu simulacro. No mesmo sentido para Paul 

Virilo, as novas tecnologias do tempo real do ao vivo (live), estabelecem uma 

institucionalização do esquecimento (institucionalization de l’oubli), já que 

eles requerem respostas imediatas, não privilegiando a reflexão, o debate ou 

mesmo o exercício da memória. 

 

 

Esse excesso – superinformação – fere nossa capacidade de reflexão, gera 

esquecimento, além de provocar muitos erros quanto à veracidade do que é veiculado, 

resultando na diminuição da qualidade da informação ou até na inviabilidade da 

capacidade de informar (FRÉDÉRIC ROSSIF apud CHARAUDEAU, 2018). 

 

A quantidade de informações atual demanda um tempo adicional para 

selecionar, mesmo em um nível superficial, o que merece atenção – 

trabalhamos, diz Heim, em um “pântano intelectual” decorrente do acúmulo 

de informações que chegam. 

Como essas informações vêm de todos os lugares – telas espalhadas e 

transportes públicos, computadores, avisos, outdoors – e são muito 

numerosas, a mente tem muito mais trabalho e gasta muito mais tempo. 

Como o dia continua tendo 24 horas, o resultado é a sensação de que o tempo 

está passando mais rápido. 

Um efeito mais profundo é o que Heim denomina “erosão da 

capacidade de dar significado”. 

Máquinas lidam com informações; seres humanos com significado 

dessas informações. No entanto, na medidade em que a torrente de dados é 

cada vez maior, o resultado é um predomínio da informação sobre o 

siginificado – boa parte das informações que as pessoas recebem todos os 

dias, em aplicativos, e-mail e redes sociais não significa absolutamente nada. 

Não vão além da superficie da informação. (HEIM apud MARTINHO, 2015, 

p. 42). 

 

 

A sucessão sobre-humana de informações é uma das formas mais efetivas de 

desinformação, na medida em que, ao gerar uma grande quantidade de conteúdo – 

muitas vezes inútil – esconde informações que seriam de grande valor para a população, 
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agindo como uma forma de censura: mas, ao mesmo tempo, dissociando-se da acusação 

de atentar contra a liberdade de expressão. 

Agiríamos de forma inocente, se considerássemos que esse fenômeno passaria 

despercebido pelo público consumidor de informação. Essa acumulação de informação, 

muitas vezes imprecisa e falsa, despertou a desconfiança do público e gerou uma 

insegurança informativa (RAMONET, 2013). 

Hoje, a superinformação – gerada principalmente nas redes socias digitais – 

implica diretamente o crivo sobre a legitimidade da informação. Uma vez que ela é 

veiculada em uma rede social digital, constituída por meio de eventos de fala e de troca 

de informações entre seus componentes que também compartilham opiniões, 

conhecimentos, valores, gostos, etc, passa-se a ter a repetição como demonstração de 

verdade, ou seja, já que a informação fora compartilhada várias vezes dentro de sua 

rede, ela deve ser verdadeira. 

Devemos considerar que a repetição não legitima um conteúdo informativo, mas 

serve de estratégia para convencer (fazer demonstrar) – como basicamente faz a 

propaganda, fato que vem sendo explorado por aqueles que trabalham por uma 

comunidade desinformada e usam isso como uma forma de manipular a opinião pública. 

Philipe Breton toma isso como uma estratégia de manipulação dos afetos de 

efeito fusional
35

:  

A repetição cria inteiramente, de forma artificial, a partir apenas 

desse mecanismo, um sentimento de evidência. O que nos parece estranho e 

sem fundamento à primeira vista – por que não argumentado – acaba por 

parecer aceitável, depois normal, no decorrer das repetições. Essa técnica cria 

a impressão de que aquilo que é dito e repetido foi em algum lugar, muito 

antes, argumentado. A repetição funciona com base no esquecimento de que 

nunca se explicou aquilo que se repete. 

A forma mais simples de repetição, tanto na política como em 

comunicação ou publicidade, é o slogan. Encontramos aí o fantasma de Ivan 

P. Pavlov. Como o diz Tchakhotine, “a repetição desempenha um 

importante” papel na publicidade, como em toda formação de reflexos 

condicionados (...) a publicidade comercial, mas também a propaganda 

política (...) utilizam (...) a repetição incessante e maciça das mesmas formas, 

dos mesmos slogans etc. Ao acompanhá-los sobretudo, de excitações 

luminosas, cores gritantes, sonoridades ritmadas, obsedantes, elas criam um 

estado de fadiga mental propício à sujeição à vontade daquele que exerce 

essa publicidade turbulenta. Essa “fadiga, mental” designa o fenômeno de 

abandono da consciência crítica, que acaba por se persuadir de que ela se 

exerceu no passado e de que, de alguma maneira, visto que é repetida, a 

mensagem já foi justificada, (BRETON, 1999, p.75) 

 

 

  

                                                 
35

 Consiste nas estratégias de apresentação da mensagem de modo a pôr o interlocutor à mercê do locutor-

manipulador.  
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 Com efeito, é imperativo precisar que a repetição age como uma estratégia 

persuasiva de condicionamento psicolinguístico para situações de comunicação que 

explicitaremos mais detallhadamente na análise do corpus.  

 A seguir, em vez de delinear nosso aporte teórico acerca da encenação 

argumentativa baseado no modo de organização argumentativo, proposto por 

Charaudeau, apresentaremos a perspectiva teórica de Perelmam e Olbrechts-Tyeca 

(1996), uma vez que a consideramos mais diversificada do ponto de vista das estratégias 

retórico-argumentativas do discurso e, por isso, mais colaborativa para o tipo de análise 

que pretendemos realizar. 
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5 ARGUMENTAÇÃO RETÓRICA: UM PERCURSO DA PALAVRA AO 

DISCURSO 

 

A primeira grande verdade que temos de aprender é 

que nós aturamos os déspotas que nós queremos aturar. 

O poder que alguém tem sobre mim é uma concessão 

minha! 

(ABREU, 2006, n/p) 

 

 

Desde sua origem no berço da cultura grega, a argumentação confunde-se com a 

retórica, (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2006); com a estigmatização desta 

última, aquela se deleitou de certo protagonismo sob a égide cartesiana, para, 

posteriormente, gozar de semelhante destaque com o resgate de seu prestígio por 

Perelman e Olbrechts Tyteca (1996) no Tratado da Argumentação: a nova retórica. 

Ainda hoje não há consenso sobre sua definição, sendo assim, sem a pretensão de lançar 

um único ponto de vista indubitável sobre o que é argumentação, apresentaremos 

algumas conjecturas que visem a esclarecer os estratagemas retórico-argumentativos 

utilizados na organização semiolinguística dos signos verbais presentes no gênero 

textual digital escolhido por nós para análise, a postagem. 

Ao optarmos pelo título argumentação retórica, pretendemos destacar a ação 

linguageira que, por meio do uso estratégico da linguagem no ato de comunicação, 

aspira à adesão a uma proposição (PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYECA, L., 1996), 

consonante também em Plantin (2008) e em Charaudeau e Maingueneau (2006). 

Outrossim, faz-se necessário esclarecer alguns princípios mínimos relacionados à 

atribuição do termo “retórica” à argumentação. 

O termo retórica faz aproximar a argumentação da definição aristotélica como 

“(...) um discurso endereçado a um público amplo em busca de um consenso orientado 

para uma finalidade prática.”, (AMOSSY, 2018, p.10).  

 

5.1 Argumentação apresentada 

 

 No esteio de Perelman e Olbrechts Tyteca (1996) e Reboul (2004), 

argumentação é um procedimento linguístico de formulação e aplicação de proposições 

verossímeis – mas contestáveis – sobre o mundo, direcionadas a um ou mais 

interlocutores, expressas em língua natural, em progressão contínua ou entrecortada, 

ocorridas em uma situação polêmica que pretende sempre modificar um estado de 
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coisas preexistente, ao passo que busca a adesão dos espíritos a uma proposta de mundo 

por meio do contato intelectual. 

 Assim, por se apoiar em possibilidades que sejam oportunas a um determinado 

contexto, difere da demonstração – que se apoia no “provável” e na evidência –, ela 

opera com o verossímil, ou seja, o que parece verdadeiro, o que é aceitável, 

considerando as representações, os imaginários, os valores e as práticas sociais 

amalgamados pela doxa em uma determinada época (FIORIN, 2017). 

 Toda dinâmica argumentativa vive em simbiose com o contexto democrático, 

pois ele infere o exercício livre da palavra pela opinião, julgamento, assentimento, o que 

não ocorre, se os participantes forem cerceados pela força física ou por outra forma de 

coerção. 

 O uso da linguagem em substituição à força física data de tempos remotos e, 

nesse contexto, transveste-se em uma expressão de racionalidade e paz relevante à 

prática da democracia, na medida em que dá voz às diferenças, aos conflitos, à 

polêmica, atribuindo a eles um lugar no espaço público, como afirma Grácio (2014, p. 

297): 

(...) a expressão da tensionalidade de perspectivas cumpre funções sociais 

específicas que, mais do que procurar trazer soluções, permite convocar para 

o espaço público a problematicidade do controverso e mobilizar os cidadãos 

para uma participação em que os antagonismos são verbalmente 

manifestados sem que, todavia, as incompatibilidades se deixem de poder 

exprimir e confrontar. 

  

 

Também endossado por Breton (1999, p. 47),  

a renúncia à vingança pessoal, talvez uma das mais importantes revoluções 

mentais e sociais de todos os tempos, tem por corolário e instituição de um 

sistema judiciário inédito, que por sua vez terá consequências determinantes 

sobre o uso da palavra. 

 

 

 A argumentação, assim, nasce de uma situação linguageira com um ou mais 

interlocutores onde se legitima uma dissonância aferida pela diferença de discursos, pela 

polarização de interlocutores e pela invalidação recíproca de proposições. Em outras 

palavras, a argumentação é fruto da polêmica, como conceitua Grácio (2014, p. 298), a 

partir de Amossy: 

Esta caraterística coloca desde logo a polêmica como modalidade 

argumentativa, uma vez que, para muitos teóricos, a oposição é um dos 

elementos constitutivos da situação argumentativa e faz parte do continuum 

que vai da coconstrução das respostas ao choque de teses antagonistas. 
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Ainda sobre a assunção da argumentação, Maingueneau e Charaudeau (2006) 

concebem-na de duas formas: como uma proposição de um ponto de vista ou como uma 

estrutura de enunciados. 

      Como a proposição de um ponto de vista, a argumentação é uma tentativa de 

substituir por outros os conceitos já fossilizados na mente do interlocutor, modificando, 

dessa forma, suas representações sobre o mundo. 

Como uma estrutura de enunciados, a argumentação é parte componente dos 

sistemas lógico-linguístico, dialético e retórico (PLANTIN, 2008; MAINGUENEAU; 

CHARAUDEAU, 2006). 

No sistema lógico-argumentativo, a argumentação define-se pelo quadro de uma 

teoria das três operações mentais: apreensão ou compreensão (determinação referencial 

de um conceito por meio de um termo) – assimila-se um conceito para posteriormente 

delimitá-lo; análise, crivo ou julgamento (construção de um predicado com relação ao 

termo em questão) – afirma ou nega algo sobre o conceito apreendido para chegar a 

uma proposição; raciocínio (a enunciação argumentativa) – estruturam-se as 

proposições a fim de passar do conhecido para o desconhecido. “A argumentação no 

plano discursivo corresponde assim ao raciocínio no plano cognitivo” 

(MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2006, p.53). 

No sistema dialético-argumentativo, a argumentação pressupõe estrutura 

dialogal com ativa participação de dois parceiros, desenvolvendo, confrontando e 

justificando pontos de vista em trocas de turno sob regras e ideias previamente 

estabelecidas, fundadas em premissas que não lidam com a veracidade, mas com a 

verossimilhança. Segundo Plantin (2008, p.11), 

(...) o processo conversacional torna-se dialético-argumentativo na medida 

em que incide sobre um problema determinado, definido em comum acordo, 

e ocorre entre parceiros iguais, movidos pela busca do verdadeiro, do justo ou 

do bem comum, entre os quais a fala circula livremente, segundo regras 

explicitamente estabelecidas. 

 

 

 Ele também destaca a frequência na abordagem de temas de ordem filosófica, 

mantendo semelhança com a retórica no que se refere ao recurso à inferência, aos topoi 

e à ancoragem nas endoxa
36

. 

 No sistema retórico-argumentativo, a argumentação revela-se como uma 

estratégia discursiva utilizada para negociações comprobatórias em situações de conflito 

(polêmica) sobre representações do mundo, caracterizada por um discurso longo e 

                                                 
36

 Opiniões suficientemente aceitáveis que repousam sobre o consenso geral. 
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contínuo, onde se destaca a visada persuasiva. E como essa visada realiza-se na reunião 

de um contrato, na presença de sujeitos, em uma situação dialógica (não 

necessariamente dialogal), é possível afirmar que a argumentação é inerente à 

comunicação humana, o que nos leva a assumir sua interseção com os estudos 

discursivos e destacar o estudo da dinâmica argumentativa pela Análise de Discurso. 

 Anscombre e Ducrot foram os responsáveis por introduzir os estudos da 

argumentação nas ciências da linguagem, concebendo-a como o estudo das orientações 

semânticas e dos encadeamentos dos enunciados, assim a argumentação passa a ser 

considerada fato de língua, e não fato de discurso (AMOSSY, 2018). 

 Essa posição deixa a argumentação distante do crivo aristotélico, além de não 

posicionar a argumentação em um necessário quadro de interação interdiscursiva – 

trocas dialógicas. 

 Sob o ponto de vista de Charaudeau (2016b), o aspecto argumentativo de um 

discurso também é dependente dos componentes externos, pois encontra-se 

frequentemente no que está implícito. O sujeito argumentador encena uma convicção e 

uma explicação, com o objetivo de provocar uma mudança de comportamento no 

interlocutor, ou seja, persuadi-lo. Mas, para isso, deve existir a reunião necessária dos 

seguintes elementos básicos: uma proposta sobre o mundo; um sujeito argumentante 

engajado (convicto); e um sujeito alvo (interlocutor).  

Sobre os componentes da encenação argumentativa, Charaudeau (2016b, p. 220-

246) nos indica o seguinte: 

A lógica argumentativa não é o único elemento da argumentação. Como já 

dissemos, à razão demonstrativa deve associar-se uma razão persuasiva. 

Esta depende do sujeito que argumenta e da situação em que este se encontra 

diante do interlocutor (ou do destinador) a que está ligado por um contrato de 

comunicação. 

Assim, o sujeito está uma vez mais no centro de uma encenação, que depende 

de determinados componentes. 

Não é suficiente que sejam emitidas propostas sobre o mundo, é necessário 

também que estas se inscrevam num quadro de questionamento que possa 

gerar um ato de persuasão. 

Longe de pensar, como certos teóricos, que toda asserção é necessariamente 

argumentativa, propomos um ponto de vista mais terra a terra que consiste 

em dizer: toda asserção pode ser argumentativa desde que se inscreva num 

dispositivo argumentativo.  

 

 

Por conseguinte, podemos constatar que a encenação do dispositivo 

argumentativo pode ser feita por meio de certas configurações condicionadas ao 

contrato de fala.  
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O sujeito-argumentante é impelido a tomar posição diante do quadro e do 

desenvolvimento da argumentação; ele, por conseguinte, utilizará procedimentos 

semânticos, discursivos e de composição para justificar sua tomada de posição e para 

atingir de maneira otimizada seu objetivo de persuasão.  

 Já, de acordo com Amossy (2018), a argumentação no discurso é um domínio 

nas ciências da linguagem que se concentra sobre a análise do discurso em sua visada 

persuasiva, primando por uma abordagem: linguageira, pois se funda nas ferramentas 

que a linguagem oferece: seleção lexical, modos de organização do discurso, 

encadeamento discursivo (...); comunicacional, uma vez que pressupõe uma relação de 

interlocução; dialógica, porque segue a uma contínua adaptação ao enredo 

interdiscursivo, visando à ação sobre o TUi;  genérica, na medida em que materializa-se 

em um gênero discursivo determinado pelo propósito do ato comunicativo;  figural, 

visto que é atravessada pelo estilo pessoal no emprego das figuras retóricas que 

intensificam um impacto sobre o TUi; e textual, porquanto formaliza-se  em um 

conjunto coerente de enunciados que formam um todo. 

 Ainda na sua esteira, a argumentação são todos os meios verbais e não verbais 

que um EUc utiliza para agir sobre seu TUi a fim de fazê-lo aderir a uma proposição, 

modificar ou reforçar representações e estereótipos, ou, simplesmente, orientar suas 

maneiras de ver o mundo (AMOSSY, 2018). 

 

5.2 Argumentatividade, dimensão argumentativa ou orientação 

argumentativa? 

 

 A prática dialógica da linguagem essencializa-se por aplicar visões de mundo. 

No processo de semiotização do mundo, onde o homem simboliza a realidade bruta de 

forma inteligível, para que então viabilize sua assimilação e interação, valores são 

colocados em jogo, o que justifica a orientação argumentativa do discurso, pois o 

interlocutor será exposto a uma nova visão de mundo – a do EUc – que, por não 

apresentar a visada persuasiva declaradamente, entra sorrateiramente pelas emoções e 

muda os ânimos, manipulando os afetos. 

 

 

Toda palavra é necessariamente argumentativa. Isso é um resultado concreto 

do enunciado em situação. Todo enunciado visa a agir sobre seu destinatário, 

sobre o outro, e a transformar seu sistema de pensamento. Todo enunciado 
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obriga ou incita o outro a crer, a ver, a fazer de outra maneira. (PLATIN, 

1996 apud AMOSSY, 2018, p. 43). 

 

 

 Em outras palavras, quando comunicamos, estamos oferecendo ao nosso 

interlocutor uma versão discursiva do mundo, gerada pela seleção e emprego de signos, 

e guiada pela intenção do locutor e também pela especificidade da situação de 

comunicação – processo de semiotização do mundo.  

Essa forma de ver a argumentação também encontra eco em Grize (1997 apud 

GRÁCIO, 2011, p.119) ao afirmar que “comunicar as suas ideias a alguém é sempre, 

pouco ou muito, argumentar”, inferindo, assim, que a argumentatividade é inerente ao 

discurso. 

 Ou, nas palavras de Amossy (2018, p.12), 

(...) todo discurso supõe o ato de fazer funcionar a linguagem num quadro 

figurativo (“eu” – “tu”); está imerso na trama dos discursos que o procedem e 

o cercam: produz, de bom ou de mau grado, uma imagem do locutor e 

influencia as representações ou opiniões de um alocutário. 

 

 

 Nessa perspectiva, insistimos que o discurso orienta os modos de ver o mundo 

argumentativamente por meio da escolha vocabular intencionada, a partir dos valores de 

representação que esses vocábulos apresentam para um determinado grupo, em uma 

determinada época, guiando o pensamento para determinados padrões de avaliação, de 

juízo e de raciocínio. Acrescenta-se a isso o fato de que não é possível tomar um lexema 

como uma entidade completa e acabada que conteria em si mesma seu próprio sentido, 

porque ele faz parte de um interdiscurso no qual está carregado de significações 

diversas.  

A seleção de uma palavra nunca é desprovida de peso argumentativo, mesmo 

que ela não tenha sido objeto de um cálculo prévio e, tampouco, em uma primeira 

abordagem, essa palavra pareça de uso corrente e passe despercebida. Diante do uso dos 

termos ou expressões de uso comum, que naturalizam as teses e permitem uma 

exploração argumentativa velada, encontramos também escolhas lexicais acintosas que 

têm, à primeira vista, um valor polêmico que, por sua vez, provém de uma seleção 

ostensivamente efetuada em meio a diversas possibilidades.  

 

 

Alguns lexemas, quer se trate de verbos, substantivos ou adjetivos, têm em si 

um valor axiológico (eles implicam um julgamento de valor). Ao manifestar a 

inscrição da subjetividade na linguagem, logo de início conferem ao enunciado 

uma orientação argumentativa (AMOSSY, 2018, p.174). 
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 Merecem destaque também as três condições de argumentatividade em um 

discurso: mecanismos linguísticos de orientação representados pelos conectores; 

configuração do discurso por meio da tematização e/ou do uso de imagens; 

mecanismos de inferência criados e postos em ação no discurso
37

  (GRÁCIO, 2011). 

 Ao observar que as condições de argumentatividade apresentadas ancoram-se 

em perspectivas linguísticas, sugerimos algumas outras ancoradas em aspectos psico-

linguístico-situacionais: 

1. Assunção de uma proposição essencialmente polêmica ou tomada (ou 

considerada como polêmica); 

2. Comunhão de linguagem entre os sujeitos do fazer; 

3. Respeito ao contrato de comunicação, como um contrato de livre 

argumentação; 

4. Liberdade linguageira garantida pela natureza sociopolítica da 

democracia e a ciência de sua opção ao uso da força física; 

5. Apreensão e manutenção do interlocutor como ouvinte incondicional à 

pena do não desenvolvimento da argumentação; 

6. Reposicionamento constante do EUc e de suas estratégias de encenação 

discursiva a cada situação requerida, considerando o interlocutor 

individual ou a sua pluralidade. 

 

No tocante à busca pela adesão do TUi, por meio de estratégias 

psicolinguísticas, uma das facetas da argumentação que merece destaque é a persuasão. 

Definimos essas estratégias como psicolinguísticas, na medida em que se baseiam em 

ardis de condicionamento psicológico, tendo como principal ferramenta a linguagem. 

 

5.3 Persuasão: linguagem hipnótica, ardil ou estratégia bem calculada 

 

De acordo com Perelman e Olbrechts Tyteca (1996), a argumentação persuasiva 

define-se por sua finalidade, seu meio e seu alvo, relacionados, respectivamente, à 

adesão, ao afeto e ao auditório. Nós limitamos, porém, a persuasão à configuração do 

auditório particular, na medida em que creditamos sua emergência a qualquer situação 

onde a finalidade argumentativa única seja a busca da adesão do TUi (seja ele um 
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 Adaptação a partir de Grácio (2011, p. 122). 
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auditório particular, universal, ou até um interlocutor em particular) a uma proposta de 

realidade. 

Já para Bellenger (1987), a persuasão é o escopo da argumentação retórica, fato 

esse que a aproxima da propaganda e da sedução. Segundo o autor, tomada como 

“prática de comunicação calculada em função de um resultado, ela se enquadra no 

pensamento estratégico que leva em conta as vulnerabilidades de seu alvo ao mesmo 

tempo em que pensa e administra seu próprio arsenal de meios”. 

No entanto, ele também nos ressalva de que não se deve associar à persuasão 

qualquer ação de influência pautada no fenômeno linguageiro sobre um interlocutor, ela 

é um fato psicossocial. Ele também destaca que  

a questão da persuasão surge quando a informação se transforma num dos 

elementos essenciais da sociedade. Informar já é parte da persuasão, pois 

“transmitir uma informação” comporta, com frequência, a vontade de 

provocar um mínimo de adesão, com objetivo de condicionar a ação a ela. A 

persuasão é, portanto, uma realidade da sociedade. (BELLENGER, 1987, 

p.8) 

 

 

 Partindo da premissa de que, por sermos seres sociais, demandamos de 

informação para continuarmos nosso pertencimento ao mundo e nossa ação sobre ele, e 

que essa informação a nós chega em forma de linguagem, abre-se uma prerrogativa para 

que essa linguagem possa dirigir nosso comportamento por meio da orientação de nossa 

forma de enxergar o mundo – como já vimos no tópico orientação argumentativa –, 

assumindo, assim, a simbiose entre linguagem e pensamento. 

Porém, o valor persuasivo de um enunciado não se situa apenas na escolha das 

palavras, ele pode relacionar-se com o valor lógico do encadeamento das ideias, o 

emprego de operadores lógicos e as repetições fáticas, por exemplo, que, em conjunto, 

tornam-se índices de intencionalidade persuasiva (BELLENGER, 1987). 

 

 

Os “você vê, você compreende, você concorda, hein, você acha, é isso aí” 

delimitam os contornos de uma meta comunicação. Essa solicitação emotivo-

relacional de outrem materializa a boa vontade para colocar-se à disposição, 

ao alcance do outro e selar o acordo, o entendimento. Persuasora 

involuntária, essa metalinguagem cria de fato (senão de força) um clima de 

conivência e anuncia a persuasão como arte de circunlóquio: primeiro 

estabelecer cumplicidade, em seguida... (BELLENGER, 1987, p.27) 

 

 

 Destacando o controle calculado do processo persuasivo, Denis Huisman (Le 

dire et faire, Sedès, 1983 apud BELLENGER, 1987, p.39) propõe o ideal da 

comunicação persuasiva em três etapas: 
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(I) Fase pedagógica – o locutor pretende modificar o estado dos 

conhecimentos do receptor; 

(II) Fase paradigmática – o locutor deixa desenvolver a sua expressão, 

enquanto permanece a focalizar a comunicação no sentido prefixado; 

(III) Fase pedagógica – os interlocutores são convidados a enunciar, eles 

mesmos, os frutos da comunicação, e dar livre curso à sua necessidade 

de expressão; se a comunicação foi eficaz, o emissor assume a figura de 

um simples catalizador que torna possível a persuasão, sem, porém, tê-la 

provocado. 

 

Dessa forma, destaca a relação do controle do ato persuasivo com a pressuposta 

ação calculada, ao passo que vela uma possível ostensividade do estratagema 

persuasivo, delegando ao TUi a posição de decisor com relação ao que lhe for 

apresentado. 

Isso nos leva a inferir que o ato de persuasão só é possível graças a certa 

conivência, a uma cumplicidade do interlocutor – remetendo-nos à dinâmica 

intersubjetiva comum aos sujeitos da linguagem – que, assim, torna-se um agente da 

persuasão. Em vez de tentar vencer abertamente as resistências à dissuasão, o EUc- 

persuasor também interessa-se pelos meios de levar o TUi a vencer, por si mesmo, suas 

resistências.  

Muito embora se assemelhe, isso não é bem uma estratégia de convencimento, 

mas uma forma de condicionamento psicolinguístico, visto que se sustenta por um apelo 

aos recursos psicológicos do TUi como, percepção, atenção, memória, sentimentos, 

emoções, paixões; à medida que explora ao máximo os artifícios linguísticos 

disponíveis, como figuras retóricas, polissemia e modo organização discursiva. 

 A eficácia do discurso persuasivo requer principalmente uma estratégia de 

adaptação do locutor ao seu interlocutor (ou auditório), o que delega ao locutor buscar 

ponto de acordo: “o persuasor deve ter Kairós
38

, o senso da oportunidade a aproveitar 

com o objetivo de comover. Seu oportunismo o leva a adaptar suas palavras ao auditório 

e à situação.” (BELLENGER, 1987, p.28). 

                                                 
38

 Palavra de origem grega que significa “momento oportuno”. 
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 Essa percepção atravessa todo propósito linguageiro de adequação do discurso 

às pretensões persuasivas, baseado na imagem que o EUc-persuasor tem do TUd, 

conforme observamos a seguir nas palavras de Amossy: 

 

 (...) para selecionar com sensatez essas premissas, é preciso fazer hipóteses 

sobre as opiniões, as crenças e os valores daqueles a quem ele se dirige. É, 

pois, pelo fato de querer agir sobre interlocutores, cujas reações decorrem de 

um sistema de crenças prévias, que o orador deve levar em conta seu público 

mesmo na ausência total do face a face. Em outros termos, o auditório possui 

um papel capital na medida em que ele define o conjunto das opiniões, das 

crenças e dos esquemas de pensamento no qual a fala, que visa a levar à 

adesão, pode se apoiar (AMOSSY, 2018, p. 54). 

 

 

 Cabe ao locutor criar uma estratégia onde – além de uma boa e confiante 

imagem gerada pelo Ethos – abrace as opiniões dominantes e as convicções 

indiscutíveis. Para tal, o conhecimento do nível educacional, das funções exercidas em 

sociedades, das ideologias, das crenças e das paixões é decisivo para pretensão do 

sucesso persuasivo. 

 Ademais, quanto menor for a distância entre a imagem projetada do interlocutor 

(TUd) e o interlocutor real (TUi), maior será a eficácia da argumentação. A não 

observância a isso faz a argumentação persuasiva ser fadada ao fracasso. 

 Decorre disso a importância de encontrar os estereótipos compartilhados na 

doxa, já que neles se encontram materializadas ideias, crenças, preconceitos que devem 

ser considerados, a fim de definir o modus operandi do persuasor e os modos de 

raciocínio próprios ao interlocutor-público-alvo. Como podemos observar pelas 

palavras de Amossy (2018, p.131), 

(...) é preciso conceber o estereótipo como um elemento dóxico obrigatório 

sem o qual não somente nenhuma operação de categorização ou de 

generalização seria possível, mas também nenhuma construção de identidade 

e nenhuma relação com o outro poderia ser elaborada. 

 

 

Cabe notar que nesse processo de identificação de estereótipos compartilhados, a 

considerar interlocutores múltiplos em uma mesma situação interlocutiva, como é a 

realidade que apresentamos em nossa pesquisa, a heterogeneidade faz-se presente, 

tornando-se uma variável não obliterável. Dessa forma, o locutor deve apostar em um 

denominador comum que aja como elemento de interseção entre todos os “tipos” que 

compõem seu público interlocutor, procurando se afastar de premissas que gerem 

divergência. Por isso, Perelman e Olbrechts Tyteca (1996, p. 17) nos alertam que “a 

formação de uma comunidade efetiva dos espíritos exige um conjunto de condições". 
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Posto isso, enfatizamos que cabe ao locutor identificar e classificar os tipos que 

compõem seu público interlocutor, traçar uma estratégia linguística concernente aos 

domínios discursivos em jogo, verificar possíveis relações hierárquicas evidenciadas 

pelo estrato social, mas ainda – como já destacamos – considerar valores e crenças 

compartilhados entre eles, permitindo elencar premissas que consigam amalgamar os 

grupos, uma vez que os saberes compartilhados e as representações sociais constituem o 

fundamento de toda argumentação retórica. 

Consciente da importância do exposto, Bellenger (1987) destaca a importância 

do condicionamento do interlocutor, respeitando a “fórmula” – despertar atenção, 

provocar o interesse, suscitar o desejo, conquistar aquiescência –, a fim de viabilizar a 

adesão à nova proposta do mundo, focando as necessidades básicas desse mesmo 

interlocutor. Partindo da ideia de que é natural ao homem buscar satisfazer seus desejos 

e suas necessidades, o persuasor deve identificar essas necessidades – físicas (saúde, 

segurança...); sociais (integração social, sucesso profissional...); pessoais (busca pelo 

reconhecimento, conforto, segurança...) –, ou até mesmo criá-las, para, posteriormente, 

mostrar-se como responsável pela solução. 

Como a retórica nos ensina a persuadir tanto pela prova quando pela 

manipulação dos afetos, com base em Bellenger (1987), julgamos importante destacar 

alguns “ardis” suscitados na trama persuasiva:  

 

(I) A fabulação – trata da espetacularização do Ethos do persuasor, atribuindo 

aspectos hiperbólicos aos seus feitos e qualidades;  

(II) A simulação – pretensão a tornar legítimo aquilo que sabe não ser;  

(III) A dissimulação – por meio da omissão, atenuação, denegação, o persuasor 

dissimula, altera e falsifica a realidade;  

(IV) A polidez
39

 – uso da linguagem de forma maquiada e carregada de valores, 

objetivando a conquista da estima de seu(s) interlocutor(es);  

(V) A calúnia – fazendo uso da linguagem agressiva e difamatória, deseja, por meio 

da detração, da inoculação de ódio, a destruição do Ethos de um indivíduo, de 

uma instituição, projeto ou grupo;  

                                                 
39

 “A palavra polida e os tiques de polidez operam uma captura emocional e afirmam consenso de 

sentimentos” (BELLENGER, 1987, p. 31). 
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(VI) O equívoco – consiste na estratégia de justificar ou explicar a posteriori um 

desvio de conduta, a fim de requerer de seu interlocutor uma atenuação, uma vez 

que isso implica o reconhecimento do erro. 

 

Quem persuade não pode ser estranho às histórias e condições de seu 

interlocutor, pois persuadir é tomar consciência do universo de opiniões e daquilo que 

as sustem; por conseguinte, o persuasor deve consolidar a qualidade da relação 

interpessoal, agradando e atraindo para si de forma positiva a sensibilidade do 

interlocutor, além de procurar apagar-se a fim de atribuir-se maior descrição, delegando 

o poder decisional ao interlocutor. 

Além do mais, o uso de técnicas aparentadas com a sugestão deve ser levado em 

conta, quando, principalmente, buscamos compreender os mecanismos de propaganda 

política por onde funciona a persuasão – como é o escopo de nosso trabalho – visto que 

esses mecanismos visam a aumentar a receptividade que viabiliza a adesão. Sendo 

assim, elencamos no esteio teórico dos estratagemas persuasivos alguns elementos que, 

ao olhar de especialistas de hipnose, como cita Bellenger (1987, p. 50-51), aumentam a 

receptividade às proposições: 

 

 Despertar a confiança do paciente (dar um sentimento de segurança) com o objetivo de 

provocar a baixa dos mecanismos de defesa e, portanto, da vigilância; 

 Levar o paciente a um estado de distensão (relaxamento) e conforto, para introduzir uma 

grande flexibilidade de adaptação (os vendedores de tapetes marroquinos instalam 

confortavelmente o cliente com uma xícara de chá antes de apresentar a mercadoria); 

 Fazer com que o paciente colabore, provocando-lhe o interesse e lisonjeando-o, 

pedindo-lhe a opinião, buscando sua cooperação; 

 Estimular sua atenção (concentração) “mostrando”, ilustrando, contando várias coisas 

de maneira atraente; 

 Utilizar as resistências reinterpretando, de maneira positiva, as reticências e as objeções: 

valorizando-as, elas são legitimadas, mas desarmadas (atitude conhecida nos esportes de luta, 

quando se “acompanha” a reação do adversário, para diminuí-la); 

 Dar repercussão aos efeitos comunicativos inconscientes do interlocutor (fazer os 

mesmos gestos que ele, adotar suas entonações, imitar seus sinais de aquiescência, de abertura, 

refletir suas manifestações narcísicas); 

 Explorar o registro emocional do interlocutor produzindo sinais ou mensagens que o 

farão reagir afetivamente, diminuindo ao mesmo tempo a sua vigilância racional; 

 Demostrar empenho e confiança, para “infiltrar” antes o coração do que o espírito, antes 

o imaginário do que a razão, o “corpo” antes do que o “mental”; 

 Produzir mensagens repetidas, a fim de criar uma ascendência, uma vertigem de 

necessidade e de evidência; 

 Criar a confusão, desenvolvendo um discurso longo e incoerente, alusivo, cheio de 

equívocos; 

 Causar estupefação, desestabilizando o interlocutor com uma ruptura brutal, uma 

mudança radical de discurso, de atitude, de comportamento, de ponto de vista (intrusão surpresa, 

silêncio imprevisível, gesto paradoxal...) (BELLENGER, 1987, p. 51).  
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Insistimos no fato de que essas estratégias aspiram tão unicamente a minar a 

resistência à dissuasão e, ao serem tomadas pelo discurso político, destacam-se alguns 

recursos Bellenger (1987)
40

: recurso ao medo, recurso ao sentimento de gratidão ou 

dependência gratificatória, transferência de prestígio de uma coisa a outra, a 

recomendação (sob a influência de um locutor legitimado e notoriedade reconhecido), 

naturalidade (o que justifica a linguagem simples e coloquial), recurso à detração e o 

recurso ao efeito manada.  

 Dado o exposto, afirmamos que a persuasão é cerne da argumentação retórica 

quando esta tem como pretensão a manipulação dos modos de ver o mundo por meio de 

estratagemas linguísticos associados a formas de condicionamento psicológico que 

facilitam o objetivo de adesão daquela. A seguir, faremos emergir, de forma pontual, 

por meio de uma taxonomia baseada no cânon retórico clássico, os argumentos 

disponibilizados para uso do lógos
41

. 

 

5.4 Estratégias ipsis litteris  

 

 Ao assumirmos que a argumentação também depende de um contrato, em que 

certa situação deve ser propícia – a polêmica –, o desejo de interação entre os 

participantes dever ser comum, além de se autolegitimarem como detentores do direito à 

palavra (à argumentação), verificamos que essas estratégias, em sua maioria, destacam 

apenas o aspecto formal do discurso argumentativo, não atravessando aspectos 

necessários como a situação mais propícia e o interlocutor mais apropriado a cada uma 

delas. “As tipologias de argumentos, embora possam ter interesse do ponto de vista do 

reconhecimento de formas de argumentar, nunca nos esclarecem sobre o uso que deles é 

feito nem sobre o impacto que poderão ter.” (GRÁCIO, 2010a, p. 89).  

Ou, pelas palavras de Goodwin (2005 apud GRÁCIO, 2010a, p.89), 
 

a argumentação, enquanto arte, “não é um corpo de conhecimento que pode 

ser considerado separadamente do seu uso, nem como um conjunto de 

competências que podem ser aplicadas mecanicamente, sem pensamento. Ao 

invés, a argumentação como arte prática requer que aquele que a pratica se 

envolva na atividade através da consciência que dela mostra ter”. 

  

 

                                                 
40

 Adaptação a partir de Bellenger (1987, p.87-92). 
41

 Pertencente à ordem da razão, Lógos é um dos três tipos de prova da retórica, ao lado do Ethos e do 

Pathos (REBOUL, 2004). 
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É relevante destacar que nosso interesse maior pelos estratagemas linguísticos 

justifica-se pelo escopo de análise desta pesquisa, muito embora esse fato não nos 

impeça de traçar qualquer comentário a respeito das vias retóricas do Pathos ou do 

Ethos. 

Dito isso, seguiremos a abordagem do lógos, destacando basicamente quatro 

tipos de argumentos que são separados por sua natureza de estruturação. Segundo o 

sistema retórico-discursivo, esses argumentos podem ser organizados em processos de 

ligação, processos de dissonância (ou dissociação), implícitos (ou entimemas)e 

processos de dispersão.  

Os processos de ligação aproximam elementos distintos, criando uma relação de 

solidariedade entre eles, ao passo que “servem de ligação para transferir para conclusão 

à adesão concedida às premissas” (SOUSA, 2001) e os processos de dissociação 

separam elementos de um conjunto solidário que a linguagem da tradição houve de 

ligar. Aos olhos de Grácio (2010b, p. 157), eles se combinam por uma relação 

complementar: 

(...) estes dois tipos de procedimento são complementares e, na medida em 

que ao mesmo tempo em que se unem elementos diversos num todo bem 

estruturado, dissociamo-los do fundo neutro do qual os retiramos. Estas duas 

técnicas operam em simultâneo, ainda que em cada situação, se dê a ênfase a 

uma ou a outra. 

 

 

Os processos de ligação são divididos em argumentos quase lógicos, 

argumentos baseados na estrutura do real e argumentos fundados na estrutura do real. 

 Os argumentos quase lógicos são proposições organizadas de tal forma a 

retirarem seu poder de convicção da aparência demonstrativa com estruturas de um 

raciocínio lógico e matemático – silogismo. Perelman e Olbrechts Tyteca (1996, p.219) 

ainda destacam: 

Em todo argumento quase lógico convém pôr em evidência, primeiro, o 

esquema formal que serve de molde à construção do argumento, depois, as 

operações de redução que permitem inserir os dados nesse esquema e visam 

torná-los comparáveis, semelhantes, homogêneos. 

 

 

  Dentre os argumentos quase lógicos, temos os baseados no princípio da 

identidade (total ou parcial), no princípio da não contradição e no princípio do terceiro 

excluído. 

 Argumentos fundados no princípio da identidade baseiam-se na proposição “a = 

a”, decorrente à remissão ao mesmo referente pelo sujeito e pelo predicado e são 
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divididos em: tautologia, definição, comparação, reciprocidade, argumento do 

sacrifício, inclusão/divisão, argumentum a pari, regra do precedente, argumentum a 

contrário e argumento dos inseparáveis.  

A tautologia é uma construção do tipo “sujeito + predicado”, onde o juízo 

expresso pelo predicado não apresenta informação nova ou relevante ao sujeito, isto é, 

não nos mostra nada que já não saibamos sobre o sujeito, tanto formal quanto 

semanticamente: “Esse sonífero provoca sono”. 

 Observa-se, no entanto, que há construções que apresentam identidade formal – 

mas não identidade semântica – entre os termos sujeito e predicado: “Quando estudo, 

estudo”. Nesse exemplo temos a representação de uma falsa tautologia, uma vez que o 

termo que se repete revela valor semântico distinto do primeiro, denotando mais 

intensidade. 

A definição consiste em uma declaração identificativa que, por não ser fundada 

na evidência das relações nocionais, intenciona impor um determinado sentido a um 

elemento da realidade bruta do mundo, com a finalidade argumentativa de orientar o 

interlocutor de que aquele determinado sentido é o que deve ser levado em conta: 

“Dizer a verdade é, na realidade, ser honesto e justo”.
42

 

 A partir de algumas observações de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

destacamos três meios utilizados na estratégia argumentativa de definição: 

1. a Norma (definição normativa) – indica, por uma regra compartilhada, ou 

considerada como tal, a forma como uma palavra deve ser utilizada; 

2. a Descrição
43

 (definição descritiva) – indica qual sentido deve ser inferido em 

uma palavra, em determinado contexto e situação; 

3. a Condensação (definição de condensação) – indica os termos essências da 

descrição que devem ser levados a destaque. 

 

Lembramos que é possível combinar todas as definições anteriores em uma 

espécie de definição complexa. 

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 241) também nos mostram que 

o caráter argumentativo das definições se apresenta sempre sob dois aspectos 

intimamente interligados, mas que, não obstante, é preciso distinguir, porque 

concernem a duas fases do raciocínio: as definições podem ser justificadas, 

valorizadas, com ajuda de argumentos; elas próprias são argumentos. Sua 

                                                 
42

 <https://www.ruigracio.com/VCA/TipoloArgPerel.htm>. 
43

 Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 241), as definições descritivas são passíveis do estatuto 

de fato, enquanto não contestadas.  

https://www.ruigracio.com/VCA/TipoloArgPerel.htm
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justificação poderá fazer-se pelos mais diversos meios: um recorrerá à 

etimologia, o outro proporá substituir uma definição pelas consequências por 

uma definição pelas condições ou vice-versa. 

 

 

A comparação consiste em uma estrutura de raciocínio que visa aproximar ou 

diferenciar um objeto de outro, por meio de uma ideia subjacente de medição, 

apresentada como constatação de fato, quando, na verdade, esconde a pretensão 

argumentativa: “Homens modernos têm uma forma de pensar mais arejada que os 

tradicionais”. 

 Fiorin (2017, p.124) nos destaca a potência argumentativa de uma comparação, 

quando aproxima apenas parcialmente alguns elementos: 

Muitas vezes, as comparações, embora vigorosas argumentativamente, pela 

aparência de rigor, aproximam apenas aspectos acidentais dos objetos, 

deixando de lado diferenças fundamentais entre eles, como, por exemplo, o 

contexto histórico, quando se trata de aproximar acontecimentos. Um 

exemplo é a afirmação da identidade do nazismo e do comunismo, porque 

ambos eram regimes totalitários e causaram a morte de milhões de pessoas 

(Veja, 26/02/2014: 86-7). Não é pelo fato de terem alguns traços semelhantes 

que eles são idênticos. Variam pela finalidade, pelas forças sociais que os 

sustentam, pelo gênero de sociedade em que se desenvolvem, etc. Seu 

discurso também era diverso. Enquanto o do comunismo era voltado para o 

futuro, para a construção de uma sociedade igualitária e de um homem novo, 

o do nazismo era voltado para o passado, para os mitos indo-europeístas, que 

justificariam a supremacia da raça ariana. É do mesmo teor o argumento de 

que os extremos se tocam, o que permite identificar a extrema-direita e a 

extrema-esquerda. 

 

 

A reciprocidade consiste em dar um tratamento simétrico a duas situações 

correspondentes que apenas se identificam pela intervenção intencional do 

argumentador. Estrutura “a está para b, assim como b está para a”: “O que há de belo 

em aprender também há de belo em ensinar.”; “Um por todos e todos por um.”. 

 

 

Todos os argumentos que pedem ao interlocutor para colocar-se no lugar de 

alguém dizem respeito ao princípio da reciprocidade, pois o que se pretende é 

mostrar que, se o enunciatário estivesse no lugar de outro (do enunciador ou 

de uma terceira pessoa) não agiria diferentemente (FIORIN, 2017, p.126).  

 

 

A transitividade consiste em uma relação, tomada como necessária, expressa 

formalmente pela relação matemática da seguinte sentença “se a é igual a b e b é igual a 

c então a é igual a c”: “João venceu Pedro, Carlos venceu João; então Carlos venceria 

Pedro.” 

  É importante destacar que, como é um argumento quase lógico, a consequência 

não é necessária, mas provável. 



107 

 

A relação de implicação recebe destaque no leque de relações transitivas. 

 

 

A prática argumentativa não utiliza todas as implicações que a lógica formal 

pode definir. Mas faz largo uso da relação de consequência lógica. O 

raciocínio silogístico é essencialmente fundamentado na transitividade. Não é 

de espantar que os autores antigos tenham tentado pôr na forma silogística os 

argumentos que encontravam: os termos entimema e epiquirema 

correspondem, grosso modo, aos argumentos quase lógicos apresentados em 

forma de silogismo. Aristóteles qualifica de entimema e Quintiliano de 

epiquirema o silogismo da retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA,1996, p. 260). 

 

 

O argumento do sacrifício consiste em sujeitar-se a um sacrifício a fim de obter 

certo resultado, medindo o valor atribuído àquilo pelo qual se faz o sacrifício, ao passo 

que não permite inferir qualquer ganho ou privilégio com o sacrifício: “Por você eu 

dançaria tango no teto/ Eu limparia os trilhos do metrô/ Eu iria a pé do Rio a Salvador/ 

Eu aceitaria a vida como ela é/ Viajaria a prazo pro inferno/ Eu tomaria banho gelado 

no inverno (...)”.
44

 

A inclusão ou a divisão consistem em uma espécie de sinédoque
45

, onde se 

transfere as propriedades do todo para as partes (divisão) ou das partes para o todo 

(inclusão), com intuito de gerar argumentos válidos: “O Tribunal Superior Federal é 

uma instância honrada; logo, seus membros são honrados” (divisão); “Alguns 

torcedores foram presos por vandalismo. Essa torcida só tem marginais” (inclusão). 

 Quando a estratégia é tomar a parte pelos todo, analisam-se apenas as relações 

que permitem uma relação quase matemática; entretanto, quando as partes transferem 

propriedades ao todo, destaca-se o aspecto quantitativo, e como o todo engloba a parte, 

então tem mais valor que ela. Nesse caso, a parte não é a fração de uma conjunto, mas 

símbolo dele. 

 Fiorin (2017, p.129) nos acrescenta que 

a questão que se coloca para nós é saber quando se pode transferir 

propriedade do todo para as partes e vice-versa. Isso está sujeito a dois 

fatores: a) a natureza da característica a ser atribuída às partes ou ao todo: b) 

o tipo de relação entre as partes e todo (cf. Eemeren e Grootendorst, 1996, p. 

195-204). 

 

 

 Além disso, Fiorin (2017, p.130) também insiste sobre a influência dos aspectos 

linguísticos sobre a estruturação lógica: “Os lógicos, muitas vezes, pensam a questão da 

                                                 
44

 Trecho da letra de Por você, álbum Puro êxtase, artista Barão Vermelho, Compositores: Maurício 

Barros, Mauro Santa Cecília, Roberto Frejat. 
45

 Figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro, o que acarreta uma 

diminuição ou ampliação do sentido desse termo utilizado. 
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utilização das formas lógicas de argumentação sem levar em conta as complexidades 

pragmáticas e semânticas da linguagem.”. 

O argumentum a pari (argumento por semelhança) ou símile consiste em 

afirmar que casos semelhantes têm que ter tratamento semelhante. Essa estratégia 

argumentativa – também chamada de regra de justiça – fundamenta-se num princípio 

de redução parcial à identidade dos elementos, de forma a torná-los intercambiáveis. 

Deve-se destacar que a constituição do argumentum a pari como argumento vigoroso 

dependerá da natureza dos objetos envolvidos: “Se meu pai é velho e sábio, os outros 

pais, igualmente velhos, também o são”. 

Segundo Fiorin (2017, p.134), 

a regra de justiça em direito preconiza que a mesma regra se aplica a todos 

aqueles que se encontram na mesma situação. O artigo 5º da Constituição 

Federal em vigência estabelece: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade.” 

 

 

A regra do precedente consiste em uma variação da regra de justiça legitimada 

pela orientação temporal. Supondo a identidade entre as situações, argumenta-se no 

sentido de a segunda dever, por isonomia, receber o mesmo tratamento que a primeira, 

estratégia muito comum no meio jurídico. Ou seja, solicita-se tratamento idêntico a 

seres ou situações considerados de mesma categoria: “Joacás ajudou seu filho mais 

velho em situação de penúria, consequentemente ajudará o filho caçula na mesma 

condição”. 

O argumentum a contrário (ou argumento pela oposição) consiste em, 

comparando duas situações, tratar de maneira diversa, aquela que apresentar situação 

oposta (é o inverso do argumentum a pari): “Se um jovem de 16 anos pode votar e 

exercer responsabilidade democrática, ele também pode ser responsável por ações que 

firam o código penal”. 

O argumento dos inseparáveis consiste em estabelecer uma associação 

indissociável entre duas situações, uma vez que elas são consideradas inexoravelmente 

relacionadas. O grande ardil desse argumento está no fato de associar indevidamente 

duas proposições, onde uma delas expressa claro valor negativo: “Não há como pedir 

minha demissão sem manchar minha imagem na empresa”. 

Os argumentos fundados no princípio da não contradição fundamentam-se no 

princípio de que um conceito responsável por definir uma coisa não pode assumir duas 
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existências diferentes. Dentre eles, temos a contradição, a incompatibilidade, o 

reductio ad absurdum e o argumento probabilístico. 

A contradição consiste na associação de dois atributos contraditórios na mesma 

proposição, dentro de uma estrutura formal, onde a assunção de um tributo é a negação 

do outro:  “Uma bola redonda não pode ser redonda.” 

A incompatibilidade consiste em indicar a não coexistência de duas proposições 

no mesmo sistema, já que as circunstâncias tornam inevitável a presença das duas. 

Devido à falta de lógica – já que se negam – a autoexclusão de uma delas torna-se 

necessária: “Não se pode ser juiz e parte no mesmo processo.”; “Com o novo corte de 

cabelo, os problemas de gastrite acabaram”.  

A incompatibilidade pode ser expressa de duas formas: a autofagia
46

, que 

representa a generalização de uma regra, sua aplicação desmedida, causando 

impedimento de sua aplicação; e a retorção (redarguitio elenchia), que se resume em 

destacar a autofagia, mostrando que o argumento proposto para atacar outra proposição 

é incompatível com o princípio em que se sustenta. Em outras palavras, utiliza-se o 

argumento do interlocutor, revelando que é empregável contra ele mesmo.  

O reductio ad absurdum (redução ao absurdo), também chamado de argumento 

apagógico
47

, consiste em tomar uma proposição como verdadeira para encontrar nela 

algo que possa invalidá-la como absurda, mostrando suas consequências: “O trânsito é 

um mal, pois muitas pessoas morrem.”. 

O argumento probabilístico consiste em apelar para o aspecto quantitativo 

(frequência, tamanho...), extrapolando a importância de um acontecimento e 

legitimando tudo que for defendido pela maioria: “Se passar por essa rua, pode contar 

que será assaltado”. 

 Argumentos fundados no princípio do terceiro excluído são baseados na 

necessária polarização entre a verdade e a falsidade de uma proposição, não permitindo 

uma terceira opção, e estão distribuídos em terceiro excluído e dilema. 

O argumento do terceiro excluído consiste em admitir apenas a verdade ou a 

falsidade de uma proposição, não acolhendo outra opção (uma terceira), isto é, sem 

opção de posições intermediárias, como no exemplo a seguir:  

 

                                                 
46

 Fiorin (2017) diz que é a autofagia incompatibilidade de uma proposição com as condições de seu 

enunciado, com as suas consequências, ou com as suas condições de aplicação, visto que implica um 

paradoxo, uma incongruência, isto é, a proposição gera consequências incompatíveis. 
47

 Apagogé é a ação de desviar-se do caminho certo. 
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Se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito; se 

você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita; se você 

não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito; se você não 

acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. (FIORIN, 

2017, 145).  

O dilema
48

 consiste numa dupla premissa, aparentemente disjunta, que se 

desenvolve para uma conclusão idêntica, necessária e única. Isto é, qualquer premissa 

escolhida leva a mesma conclusão, como endossa Fiorin (2017, p.148): 

o dilema não é um raciocínio disjuntivo. Neste caso, um dos elementos da 

disjunção é falso e outro, verdadeiro: os que pegaram em armas contra um 

governo ilegítimo são bandidos ou amantes da liberdade; ora, não são 

bandidos: logo, são amantes da liberdade. No dilema, a conclusão deriva de 

cada um dos membros da disjunção. No raciocínio disjuntivo, ao contrário, 

um dos membros da disjunção é excluído. 

 

 

 Deduz-se do excerto acima que o dilema oferece um número limitado de opções 

– apenas duas, como se verifica no exemplo a seguir: 

 

O problema maior é que, desta vez a propalada competência da presidente 

Dilma se encontra em jogo. Como os papéis referentes ao negócio passaram 

por suas mãos, de duas uma: ou ela não entendeu o que leu ou não dedicou 

aos documentos a merecida atenção. Seja qual for o caso, a sua propalada 

competência fica posta em dúvida. (João Mellão Neto, O Estado de S. Paulo, 

4/4/2014, A2 apud FIORIN, 2017, p.147) 

 

Os argumentos baseados a estrutura do real, apesar do nome, não descrevem o 

real de forma objetiva, valem-se dessa estrutura para estabelecer uma solidariedade 

entre opiniões já admitidas pela doxa e outras que procuram ser admitidas, de forma a 

serem tratadas como um fato. Em outras palavras, são argumentos baseados na estrutura 

que nosso sistema de significação considera: sucessão e coexistência.  

Argumentos fundados no princípio da relação de sucessão estão baseados na 

aliança entre um fenômeno e suas consequências ou suas causas, são eles: nexo de 

causalidade, o argumento pragmático, o argumento do desperdício, o argumento de 

direção e o argumento de superação. 

O nexo de causalidade consiste em aproximar dois elementos realizando um 

encadeamento de modo que uma proposição indica um acontecimento antecedente, 

produtor de um dado efeito (outra proposição – a consequente). As relações causais 

podem se estabelecer de três maneiras diferentes: relacionando dois acontecimentos 

                                                 
48

 Uma estratégia muito utilizada é propor um falso dilema, apresentando um par de premissas como 

sendo as únicas opções – tal qual o dilema o faz –, quando, na verdade, há mais opções possíveis: “Uma 

pessoa é boa ou má! Não existe meio termo!” 
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encadeados no tempo, por meio de um vínculo causal; determinando a existência de 

uma causa para um acontecimento dado; evidenciando o efeito de um dado 

acontecimento: “O estado em que nos encontramos é resultado das políticas 

desastrosas do Governo”. 

 O argumento pragmático consiste em propor a apreciação de algo em razão das 

consequências (presentes ou observadas; futuras ou previstas; favoráveis ou 

desfavoráveis) que ele provoca. Dessa forma, atribuem-se as qualidades da 

consequência na causa: “Se não sensibilizarmos as pessoas para as boas práticas de 

cidadania, a vida tornar-se-á um caos”. 

O argumento do desperdício consiste em defender a manutenção, a 

continuidade, a execução, a realização de algo à pena de desperdiçar tudo que já fora 

empenhado até o momento. Prega-se a manutenção da motivação, pois o sacrifício 

valoriza as razões do combate e estimula a continuidade: “Todos os esforços de redução 

dos efeitos de estufa se tornariam vãos se a legislação não os regulamentar com 

rigor.”. 

O argumento de direção consiste em abrir mão de uma conquista, na 

prerrogativa de provocar uma consequência desastrosa que se propagará em efeito 

cadeia. Isto é, a realização de uma concessão provocará uma prática (argumento da 

propagação): “Se os professores aceitarem os novos estatutos da carreira docente em 

breve serão completamente desautorizados”. 

O argumento de superação (desenvolvimento ilimitado) consiste em considerar 

que cada êxito é prerrogativa para uma conquista maior projetada para o futuro. É um 

argumento que valoriza a ideia de continuidade, persistência, gerando novas realizações: 

“Se se verificar que o estatuto da carreira docente é mau para os professores, ele pode 

sempre ser modificado e aperfeiçoado”. 

Os argumentos fundados no princípio da relação de coexistência são baseados 

na relação entre um atributo e sua essência ou entre um ato e a pessoa que o executa, de 

forma preditiva, a fim de justificar uma determinada manifestação. Em outras palavras, 

consiste em unir dois aspectos de níveis diferentes onde um exerce destaque em relação 

a outro, trabalhando para que a essência antecipe a previsão de um fato, por ser esse o 

resultado de sua manifestação. Eles são divididos em: ad hominem, ad verecundiam, tu 

quoque, ad ignorantiam, a fortuitori, ad consequentiam e ex concessis. 

O argumentum ad hominem é uma espécie de argumento de refutação que 

consiste em desqualificar o interlocutor não legitimado à interação. Por meio de Fiorin 



112 

 

(2017), conhecemos que Schopenhauer acrescenta outra estratégia de refutação: o 

argumentum ad rem (direcionado a coisa), que consiste em atacar a proposição 

demonstrada para invalidá-la, alegando incongruência com a realidade objetiva do 

assunto em questão: “Não faz a mínima coerência dar ouvidos a uma pessoa que 

expressa claramente sérios distúrbios mentais”. (ad hominem); “Como você deseja 

dialogar começando com um absurdo desses? Reflita um pouco sobre suas palavras!” 

(ad rem). 

 O argumentum ad hominem pode admitir três formas, de acordo com Fiorin 

(2017), o ataque direto à pessoa, ao seu caráter, à sua competência, à sua honra, com o 

objetivo de destruir seu Ethos e, por associação, acabar com a credibilidade de seu 

discurso; ataque indireto à pessoa, buscando destacar um aspecto do interlocutor que 

possa gerar algum tipo de embaraço, se relacionado à proposição. No entanto, ao invés 

de atacar, opta-se apenas por destacar para que o público faça suas interpretações; 

destaque de possíveis incongruências entre a proposição e as ações de agora ou de 

algum momento do passado. 

O argumentum ad verecundiam (argumento de autoridade ou do prestígio) 

consiste em levar a plateia a aceitar um argumento em razão do prestígio de 

determinada autoridade ou reconhecimento de saber especializado de quem faz a 

proposição, apelando assim para a modéstia, o respeito, a reverência da dita autoridade. 

 Cabe destacar que a autoridade a quem foi legitimado o direito à fala pode vir da 

ordem do poder (a função psicossocial de superioridade exercida), da ordem do 

prestígio, da capacidade de prova de uma pessoa ou um grupo diante de uma 

determinada situação: “Então se foi o Arnaldo que considerou Pênalti, não há dúvidas. 

Esse árbitro já apitou final de copa do mundo”. 

Às vezes, a autoridade não é nomeada, deixando em xeque a perícia em que se 

sustenta o argumento, estratégia conhecida como autoridade anônima. 

O argumentum tu quoque
49

 (técnica de ruptura ou refreamento da relação ato-

pessoa) consiste em rebater uma crítica confrontando diferentes afirmações, ações 

distribuídas no tempo sobre o mesmo assunto, com vistas a demonstrar inconsistência 

em sua proposição ou mostrando a incompatibilidade entre o que julgamos da pessoa e 

o que pensamos do ato apresentado por ela. A finalidade é desqualificar o argumento do 

                                                 
49

 O argumentum tu quoque é considerado uma variação do ad hominem, pois tem como foco um ataque 

ao oponente, ainda que direcionado à inconsistência de suas afirmações. 
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interlocutor: “Você afirma que fumar faz mal à saúde. Então por que você ainda 

fuma?”. 

O argumentum ad ignorantiam (argumento de apelo à ignorância) consiste na 

estratégia de forçar a interrupção de uma inquirição, com vistas a desviar-se do assunto 

sem abordá-lo. Ele pode ser apresentado de duas maneiras: considerando a contra 

proposição completa e verdadeira (do ponto de vista do enunciador); considerando que a 

falta de evidência para proposição justifica sua negação, ou impondo uma proposição 

como verdadeira em razão da falta de outra: “Deus não existe! E isso é fato até que você 

consiga apresentar evidências científicas do contrário”. 

O argumentum a fortuitori
50

 (por causa de uma razão mais forte) consiste em 

estabelecer uma escala de valores entre termos, onde cada termo é associado a uma 

escala de valores já admitida. Há dois esquemas de apresentação desse argumento: do 

menor para o maior (argumentum a minore ad maius) – ao admitir uma proposição 

que representa menor valor, com mais propriedade, admite-se a proposição de maior 

valor; do maior para o menor (argumentum a miore ad minus) – ao admitir a 

proposição que representa maior valor, orienta-se admitir a proposição de menor valor: 

“Quem é infiel no pouco, também o é no muito.” (argumentum a minore ad maius); “Se 

o fiador é responsável pelo pagamento do principal, então não pode deixar de pagar 

também os juros.” (argumentum a miore ad minus). 

O argumentum ad consequentiam consiste em defender uma dada ação a partir 

dos efeitos provocados por ela. Ou seja, a premissa é válida quando apenas a 

consequência é desejada. Segundo Fiorin (2017), há três tipos de proposição para esse 

caso: descritivas, que apresentam um fato ou algo tomado como tal; avaliativas, que 

realizam uma apreciação sobre um dado elemento; e iniciativas, que apresentam 

natureza performativa e convocam a realizar uma ação: “Meu filho é um homem 

austero, pois ficaria muito desapontado se não fosse”. 

O argumentum ex concessis (a partir das concessões) consiste em aceitar uma 

proposição como válida – com o objetivo de limitá-la –, para, em seguida, apresentar a 

sua de forma que se sobreponha à proposição apresentada anteriormente: “É fato que o 

réu furtou, mas foi em razão da falta para o sustento da família”. 

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 125) ampliam a perspectiva de emprego e 

nos esclarecem que 

                                                 
50

 Segundo Rebul (2004), consiste em um argumento de dupla hierarquia. 
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as possibilidades de argumentação dependem do que cada qual está disposto 

a conceder, dos valores que reconhece, dos fatos sobre os quais expressa seu 

acordo; por isso toda argumentação é uma argumentação ad hominem ou ex 

concessis. No entanto, se é frequente opor um argumentação ad hominem e 

argumentação ad rem, a primeira baseada na opinião e a segunda referente à 

verdade ou a própria coisa, é porque se esquece que a verdade em questão 

deve ser admitida. Em termos da nossa teoria, a argumentação ad rem 

corresponde a uma argumentação que o orador pretende válida para toda a 

humanidade racional, ou seja, ad humanitatem. Esta seria um caso particular, 

mas eminente da argumentação ad hominem. 

 

 

 Reforça-se, assim, como já destacado em item anterior, a importância do 

conhecimento sobre a natureza e os valores do interlocutor – público ou particular. 

Argumentos que fundamentam a estrutura do real são os que levam em 

consideração os modos de organização da realidade por meio de induções 

(generalizações de um caso) ou analogias (transposições de um argumento de um 

domínio para um domínio de aplicação particular).  

Estratégias argumentativas fundadas na indução: exemplo, ilustração e modelo 

(ou antimodelo). 

O argumento pelo exemplo é uma estratégia de fundamentação em que o 

exemplo goza do estatuto de fato e consiste em criar um princípio geral a partir de casos 

particulares com intuito de comprovar uma tese: “Daquela vez que estávamos zangados, 

acabamos por falar e resolvemos o problema. Não achas mesmo que o melhor é 

conversarmos?”. 

O argumento por ilustração consiste em reforçar uma ideia já aceita, por meio 

de artifícios com forte apelo patêmico. Não é uma estratégia de comprovação, mas, sim, 

de comoção: “Quanto mais ansiedade, pior desempenho. Lembras-te daquela vez que 

bloqueaste no exame?”. 

O argumento por modelo (ou antimodelo) consiste em usar pessoas ou grupo de 

pessoas – previamente reconhecidas –, como referência de conduta a ser seguida 

(modelo) ou referência a ser evitada (antimodelo): “Nelson Mandela, que até esteve na 

prisão durante largos anos, nunca desistiu de lutar e conseguiu grandes feitos quanto à 

abolição da discriminação racial” (modelo). 

A argumentação por analogia, segundo Reboul (2014, p.185), “baseia-se na 

construção de uma estrutura que viabilize encontrar e provar uma ‘verdade’ por meio de 

alguma semelhança de relações entre elas” e é representado pela símile e pela metáfora. 
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Argumentum a símile (ou argumento por analogia) consiste em comparar as 

relações que levam em conta quatro termos em uma similitude de estrutura: a   b tema 

(tema/conclusão), assim como c   d (foro/dissuasor). Passando de um domínio do 

significado para outro e realizando a admissão de uma tese, transportando-a de um 

espaço de sentido para outro, usa-se o que é conhecido para entender o que não é 

conhecido; em outras palavras, ele possibilita uma hipótese verificada por indução: “As 

consequências desta política são mais promissoras para o desenvolvimento social que a 

invenção da roda”. 

  Apesar de se assemelhar com o argumento por comparação, não é um 

argumento quase lógico, pois não é fundado no princípio da identidade como a 

comparação, como se pode ver: 

O que nos parece capital nessa teoria da analogia é a distinção entre ela, o 

exemplo e a comparação, afirmando que a analogia sempre lida com 

realidades heterogêneas ou, na língua de Greimas, com “isotopias” 

diferentes. A prateleira não é do mesmo gênero da hierarquia, nem o morcego 

é do mesmo gênero da inteligência! (REBOUL, 2014, p.186). 

 

 

  A metáfora, segundo a tradição da retórica, é um tropo (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p.453), que tem a função de transportar a significação 

peculiar de um nome para outra significação. Uma espécie de analogia
51

 condensada 

responsável de unir um elemento do foro com um elemento do tema, velando as 

diferenças. 

 Os processos de dissociação (ou dissonância) consistem em dissociar noções de 

pares hierarquizados associados pela tradição: aparência/realidade, meio/fim, 

letra/espírito, a fim de expor incompatibilidades. Ou reorganizar de forma mais 

profunda aquilo que surge como incompatível. “(...) onde se via uma realidade, surgem 

duas (...)”, Reboul (2014, p.1890). 

 

 

A dissociação das noções, como a concebemos, consiste num remanejamento 

mais profundo, sempre provocado pelo desejo de remover uma 

incompatibilidade, nascida do cotejo de uma tese com outras, trate-se de 

normas, de fatos ou de verdades (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 

1996, p. 469). 

 

 

                                                 
51

 Segundo Reboul (2014, p.187) “(...) a metáfora condensa uma símile (A velhice é como a noite da 

vida), que pode ser explicado como analogia: a velhice é para a vida o que a noite é para o dia. A nosso 

ver, só haverá metáfora se a analogia lidar com dois heterogêneros, como idades e horas”. 
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 Ademais, cabe-nos esclarecer que dissociação não é uma técnica de ruptura
52

, 

pois esta limita-se a separar e manter separado o que o interlocutor pretendia unir, 

enquanto aquela infere uma união primitiva dos elementos agora dissociados e outrora 

confundidos em uma mesma concepção. 

A estratégia dos implícitos consiste em apresentar uma proposição que permita 

inferir algo não expresso, isto é, desenvolve-se pelo processo de inferência. 

A inferência é o processo por meio do qual se apresenta como evidente uma 

proposição por sua ligação com outras proposições ou pelo reconhecimento das práticas 

sociais e crenças em jogo no ato comunicativo. Para além de sua importância na 

operação argumentativa, é crucial à progressão do discurso. 

Fiorin (2017) propõe uma taxonomia destacando três tipos de inferência: uma de 

ordem lógica – derivada da implicação necessária entre proposições; uma de ordem 

semântica – resultado da composição lexical da proposição enunciada; e uma 

pragmática – decorrente das regras de uso da linguagem e do reconhecimento do 

contrato de comunicação. 

A argumentação se sustenta pelo que expõe tanto “literalmente” quanto pelo que 

se expõe implicitamente. O implícito é responsável por preencher os espaços vazios 

dessa grande colcha de retalhos que é o processo argumentativo, o que de fato atribui às 

mensagens implícitas grande força argumentativa, “o alocutário adere à tese na medida 

em que dela se apropria no movimento em que ele reconstrói” (AMOSSY, 2018, p.178). 

Ainda sobre a força argumentativa e o uso estratégico dos implícitos, outra 

atribuição que lhe cabe é a questão de impor uma ideia, uma opinião, um valor de forma 

mais impactante, uma vez que sua natureza escapa à contestação – devido à natureza 

indireta – porquanto é tomada como evidência. Em outros termos, ele sedimenta a 

argumentação ao mostrar indiretamente uma opinião ou crença como premissas já 

aceitas e indubitáveis.  

Destacamos dois meios de inferência dos implícitos, um que se assenta em dados 

linguísticos (pressuposto) baseado na inferência semântica; e outro que se assenta em 

dados situacionais (subentendido), baseado na inferência pragmática. Como estratagema 

argumentativo, prosseguiremos apenas ao destaque do pressuposto e de sua variação, a 

pergunta capciosa. 

                                                 
52

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 353) nos afirmam que as técnicas de ruptura são utilizadas na 

associação ato-pessoa, quando houver incompatibilidade entre o julgamento que realizamos sobre as 

pessoas e o julgamento que realizamos sobre seus atos. 
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 O pressuposto é estratégia argumentativa baseada no entimema que consiste em 

formular proposições que ocultam um argumento passível de inferência por meio de 

uma “âncora lexical” que não permite a dúvida ou a negação. Assim, o argumento – 

opinião ou afirmação – apresenta-se evidente por si mesmo. Isso, de certa forma, atribui 

forte carga argumentativa, já que, como é tomado como evidente, exige mais esforço 

linguístico para ser refutado. Além disso, pode ser usado como uma forma de ocultar 

uma afirmação embaraçosa. 

O pressuposto, nas palavras de Ducrot (1987, p.20), 

(...) é apresentado como uma evidência, como um quadro incontestável no 

interior do qual a conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, 

como um elemento do universo do discurso. Introduzindo uma ideia sob 

forma de pressuposto, procedo como se meu interlocutor e eu não 

pudéssemos deixar de aceitá-lo (...) o pressuposto é o que apresento como 

pertencendo ao domínio do comum das duas personagens do diálogo, como o 

objeto de uma cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do 

ato de comunicação. 

 

 

As perguntas capciosas são perguntas que contêm um pressuposto que 

compromete o interlocutor, convocando-o à interação argumentativa, uma vez que não 

pode ser respondida diretamente, sem questionar ou refutar o pressuposto. 

Considerando que a situação argumentativa parte de um tema em comum, a pergunta 

simula um ponto de vista comum, a condição de acordo acerca de um tema sobre o qual, 

na verdade, não há acordo prévio. 

Os processos de dispersão, segundo Stephen Downer (2010), “caracterizam-se 

pelo uso ilegítimo de um operador proposicional, uso que desvia a atenção do auditório 

da falsidade de uma proposição”. Nós o dividimos em argumentos de apelo ao pathos e 

outros. 

Os argumentos de apelo ao pathos são o argumentum ad baculum, o 

argumentum ad misericordiam e o argumentum ad populum. 

O argumentum ad baculum (argumento que apela para força) consiste em 

forçar o enunciatário a aceitar uma proposição recorrendo a uma ameaça ou a uma 

sanção. A estratégia revela uma projeção futura desagradável, prejudicial à discordância 

da proposição: “É melhor que essas alterações administrativas surtam o efeito 

pretendido, caso queira continuar no emprego”. 

  O argumentum ad misericordiam consiste em apelar à empatia do interlocutor, 

desviando-se da tese ao passo que se mostra digno de pena: “Espero que aceite essa 
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pesquisa, professor. Passei um dia sem comer e uma noite sem dormir para terminá-

la”. 

O argumentum ad populum consiste em abandonar a discussão acerca das 

ideias da tese e apelar aos afetos do público interlocutor, às suas emoções. Torna-se 

mais eficaz quanto mais entra em consonância com os valores, crenças e práticas sociais 

do interlocutor: “As pesquisas sugerem que a maioria votará em liberais, por isso 

devemos votar neles”. 

Além das estratégias de dispersão que apelam para o pathos, há outras 

estratégias que também usam o operador proposicional de forma ilegítima, como a 

petição de princípio, o argumento do espantalho, o ignoratio elenchi e a sedução pelo 

estilo. 

A petição de princípio consiste em apresentar como prova o que precisa ser 

provado ou o que se pretende defender, por meio de um raciocínio circular. Pretende-se, 

ao término da argumentação, apresentar como fato o que precisa ser provado. 

A petição de princípio também pode ser expressa em uma relação meronímica 

ou holonímica, quando se apresenta como proposição um caso particular demostrado 

como caráter generalizante, ou quando se apresentam vários casos e a proposição incide 

sobre apenas uma delas: “Não há por que duvidar de minha honestidade, pois sou um 

homem honesto até que provem o contrário”. 

O argumento do espantalho consiste em formular uma proposição de refutação 

a uma ideia atribuída ao interlocutor. Isto é, distorce-se a proposição do interlocutor, por 

meio de uma interpretação tendenciosa, uma mentira, uma generalização, um exagero 

ou omissão de fatos, para, posteriormente, opor-se a essa ideia: “Os políticos que 

desejam legalizar o aborto querem prevenção irresponsável da gravidez. Diferente de 

nós, cidadãos de bem, que queremos uma sexualidade responsável. Por isso o aborto 

não deve ser legalizado”. 

O ignoratio elenchi consiste na estratégia de provar algo diferente do que a 

proposição apresenta, por meio do ataque ao argumento proposto ou à pessoa que o 

propôs. Portanto, é mais uma técnica de contra-ataque verbal do que propriamente uma 

formulação argumentativa, por isso em certos casos é comum fazer-se com o 

argumentum ad hominem: “A reforma agrária precisa ser aprovada. Não aguentamos 

mais ver desmiolados invadindo nossas fazendas. Façamos então a distribuição de 

terras!”. 
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A sedução pelo estilo consiste em apresentar um estilo ornamentado – repleto de 

figuras retóricas –, construções harmônicas para chamar a atenção do interlocutor 

desviando-o da tese em questão. 

 Com esse capítulo, elencamos os conceitos da argumentação retórica necessários 

para nossa análise. Para maior esclarecimento e organização desses conceitos, também 

realizamos algumas adaptações e omissões, deixando em destaque não só os 

procedimentos psicolinguísticos que dialogam com a persuasão – responsáveis por 

facilitar a adesão a uma proposta de mundo –, como também as estratégias retórico-

argumentativas relacionadas à via do lógos.  

A seguir, propomos um esquema com o resumo das estratégias argumentativas 

baseadas no lógos e, logo em seguida, passaremos à descrição da metodologia que será 

empregada na análise do corpus. 
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Esquema 6: Resumo das estratégias argumentativas baseadas no lógos. 

Fonte: Criação nossa. 

        Técnicas    

    Argumentativas 

      Processos 

             de 

         ligação 

     Argumentos 

      quase lógicos 

Princípio da identidade (total ou 
parcial): 

Tautologia; 

Definição; 

Comparação; 

Reciprocidade; 

Argumento do sacrifício; 

Inclusão/divisão; 

Argumentum a pari; 

Regra do precedente; 

Argumentum a contrário; 

Argumento dos inseparáveis. 

 

Princípio da não contradição: 

Contradição; 

Incompatibilidade; 

Reductio ad absurdum; 

Argmento probabilístico. 

 

Princípio do terceiro excluído: 

Terceiro excluído; 

Dilema. 

   Baseados na estrutura do real 

Sucessão: 

Nexo de causalidade; 

Argumento pragmático; 

Argumento do desperdício; 

Argumento de direção; 

Argumento de superação. 

Coexistência: 

Ad hominem; 

Ad verecundiam; 

Tu quoque; 

Ad ignorantiam; 

A fortuitori; 

Ad consequentian; 

Ex concessis. 

 

    Fundados na estrutura do real 

Induções 

Exemplo; 

Ilustração; 

Modelo(ou antimodelo). 

Analogias 

Símile; 

Metáfora. 

        Processos 

             de 

       dissonância 

      Implícitos 

   Pressuposto 

   Perguntas capciosas 

   Processos de dispersão 

Apelo ao Páthos: 

Argumentum ad baculum;  

Argumentum ad misericordiam; 

Argumentum ad populum. 

 

Outros: 

Petição de princípio; 

Argumento do espantalho; 

Ignoratio elenchi; 

Sedução pelo estilo. 
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6 METODOLOGIA 

 

A fim de executar a análise dos dados coletados no objeto de pesquisa, 

exploraremos os fundamentos teórico-metodológicos que delinearam todo nosso 

desenvolvimento. 

 

 Caracterização do corpus 6.1

 

O corpus deste trabalho compõe-se essencialmente de postagens verbo-visuais 

dispostas na página do grupo autointitulado apartidário, MBL, entre os anos de 2015 e 

2016, sobre a temática referente ao prólogo do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. 

O grupo nasceu em maio de 2014 quando jovens filiados ao PSDB resolveram 

iniciar um movimento para renovar a política de sua cidade que resultou em um imenso 

fracasso. Porém, Renan Santos, um de seus integrantes, resolveu prosseguir em sua 

empreitada e criou uma página no Facebook, que fora abastecida com inúmeras críticas 

ao partido PT. Com auxílio profissional de alguns amigos publicitários e de youtubers – 

entre eles Kim Kataguiri –, passaram a produzir, em escala antes jamais vista, memes 

com conteúdo político que logo viralizaram. Pouco tempo depois, como consequência 

direta de suas ações, o MBL estava liderando manifestações em favor do Impeachment 

da Dilma Rousseff, na Avenida Paulista, (VEJA, 2018). 

Hoje, com aproximadamente 2,6 milhões de seguidores, o grupo ainda possui 

como seu principal estrategista Renan Santos
53

, entretanto Kataguiri é atualmente a 

figura mais aguda do Grupo. Com apenas 22 anos e 675000 seguidores no Facebook, 

candidatou-se no pleito de outubro de 2018 e hoje é deputado federal pelo DEM, 

(VEJA, 2018)  

O fato interessante é que o grande mentor do grupo não se importa muito com o 

MBL atualmente. Ryan Holiday é um americano autor do livro Acredite, Estou 

mentindo – Confissões de um Manipulador de Mídias – a cartilha do movimento. Nela, 

o americano relata como construiu uma fortuna plantando notícias falsas e manipulando 

informações em prol de suas causas. Era ele quem fazia dupla com Renan, no início do 

                                                 
53

 A figura de Renan Santos é a mais controversa do grupo, talvez por isso a menos exposta, pois, entre 

outros motivos, responde a algumas dezenas de processos judiciais, a maioria deles ações trabalhistas de 

empresas de sua família – “Sou apenas mais um empresário sufocado pela burocracia”, diz a quem o 

questiona sobre o assunto. 
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grupo, e foi dele que outro membro de destaque do grupo, o vereador Fernando Holiday 

– na verdade, Fernando Silva Bispo, tirou seu nome público (VEJA, 2018). 

O MBL sempre mostrou que segue à risca as lições deixadas por seu mentor 

técnico-intelectual. Em novembro de 2016, mais de 800 escolas da rede pública do 

Paraná estavam ocupadas por movimentos de esquerda contrários às mudanças no 

ensino médio propostas pelo governo Temer. Contra o protesto da esquerda, o MBL 

enviou representantes para o estado, entre eles Renan Santos e Felipe Lintz, com o 

objetivo de interferir nas invasões – transmitindo em tempo real – Live – pelo Facebook 

(VEJA, 2018). 

Quando as ocupações perderam força, um outdoor, em homenagem ao MBL, 

apareceu nas ruas de Curitiba. “Obrigado MBL, por colocar nossos filhos de volta na 

escola!”, dizia o banner. Era uma auto-homenagem. À Veja Lintz contou que o cartaz 

fora encomendado pelo próprio MBL. Além disso, dias depois da instalação do outdoor, 

nele foi pregada uma faixa com os dizeres “MBL fascista” pelo próprio MBL, segundo 

Lintz, por orientação de Renan Santos. Ou seja, O MBL forjou um ataque que fora 

atribuído à esquerda a fim de ganhar mais notoriedade.  

Atualmente, fora do MBL, ao ser perguntado pela revista Veja sobre a ordem de 

danificar o Outdoor com intuito de culpar a esquerda, Renan Santos nega (VEJA, 2018).   

A incursão do grupo nas escolas de Curitiba foi mais uma das estratégias usadas 

pelo grupo para manter sua notoriedade nas mídias depois da queda da presidente Dilma 

e do recrudescimento das manifestações. Outra dessas atitudes foi disseminar inúmeras 

fake news, como ocorreu no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco: dias após 

a morte de Marielle, o grupo compartilhou no Facebook um texto que tratava como 

verdadeiras as falsas informações postadas pela desembargadora Marília Castro 

Neves
54

. A postagem teve mais de 30000 compartilhamentos apenas no Facebook. 

Quando os boatos foram desmentidos, o MBL limitou-se a deletar a postagem; no 

entanto, jamais se retratou (VEJA, 2018). 

  A escolha desse corpus deve-se a tamanha influência que essa nova forma de 

veiculação de informação via redes sociais – a postagem – teve (e tem) na manipulação 

da opinião pública e sua consequente mobilização que culminou em uma adesão até 

então jamais vivenciada em território brasileiro. 

                                                 
54

 Segundo a desembargadora, Marielle teria sido eleita pela facção criminosa Comando Vermelho e 

financiado sua campanha com dinheiro do tráfico. Informações que posteriormente foram comprovadas 

como falsas. 
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 Conquanto parte significativa da população brasileira ainda não tenha acesso à 

internet, é acentuada a influência que a cibercultura trouxe para os movimentos 

políticos. 

 O termo postagem – usado em referência ao termo inglês post – confunde-se, às 

vezes, com a própria ação que o produz, na medida em que significa ato de postar e o 

seu resultado. 

 Nos ambientes digitais, postagem é sinônimo de publicação – compartilhamento 

– de uma determinada informação em uma plataforma digital, normalmente em redes 

sociais digitais. 

Urge destacar também que, atualmente, a postagem assume a função de ser mais 

uma nova forma de difusão de informação desvinculada das tradicionais mídias de 

massa, destacando seu poder retórico, sua hipertextualidade e velocidade de propagação 

como alguns dos elementos fundamentais para seu sucesso, substituindo os meios 

tradicionais de acesso à informação. 

Para efeito de análise, consideraremos apenas o texto escrito das postagens, 

elencando as estratégias lógico-discursivas e psicossociológicas que justificam sua 

dimensão argumentativa, com o fito de manipular a “opinião pública”, descrevendo-a 

por meio do aparato metodológico extraído das ciências da linguagem – essencialmente 

a teoria semiolinguística de análise do discurso, atravessada por um viés retórico – e das 

ciências da comunicação. 

 

  Procedimentos de análise 6.2

 

O corpus composto por dez postagens será analisado seguindo algumas 

diretrizes concernentes às ciências da linguagem e às ciências da comunicação em 

diálogo com as estratégias retórico-argumentativas. 

 No que se refere às ciências da linguagem, teremos como aporte teórico a análise 

Semiolinguística do discurso e a Retórica clássica, revisitada por Perelman. Para tal, 

nomearemos como procedimentos lógico-discursivos os seguintes aspectos: a visada 

predominante, destacando a intenção do locutor; o modo de organização enunciativo, 

identificando os procedimentos linguísticos relacionados à modalidade do modo 

enunciativo em questão; as técnicas argumentativas, verificando qual o tipo de 

argumento - como estratégia retórica - foi utilizado no processo. 
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 No que se refere às ciências da comunicação, destacaremos os procedimentos 

psicossociológicos, indicando as técnicas de manipulação cognitiva e/ou afetiva e os 

recursos persuasivos. 

 Para maior evidência desses índices, dividiremos essa análise em quatro 

categorias: estratégias linguístico-discursivas de desinformação – responsáveis pela 

orientação argumentativa do ponto de vista do TUi; estratégias retórico-argumentativas 

– responsáveis pela organização linguístico-discursiva das proposições; visadas 

discursivas – responsáveis por destacar as intenções e as relações entre o EUc e o TUi; e 

o modo de organização enunciativo – destacando o posicionamento e a atuação do EUc 

e do TUi na encenação discursiva. 
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7 ANÁLISE 

 

O presente capítulo será composto pela análise do corpus formado pelas 

postagens do grupo MBL veiculadas no Facebook, tendo como esteio teórico os 

conceitos distribuídos nos capítulos anteriores, a fim de explorar substancialmente os 

índices linguístico-discursivos imersos nas postagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 16: Dilma gasta dinheiro público. 

Fonte:<https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__[0]=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf

7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauw

YbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ

9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-

B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBF

MnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R> Acesso em: 03 nov. 2019 

 

https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/mblivre/posts/345220418935441?__xts__%5b0%5d=68.ARDsT_angqObATI8ZTvwYUSf7LIpJZars0GjZbDrQNxvvKjSUtT5oVXdCXQC3NJaW4OkCzDLw91Ny7yfg18Vg_9SCIlr31a34rbJHbusMWBauwYbRCg1A1964amQi6THagW1MiGt5W_6zLKEtG2kX53qXLR2x99r9yeG5OkODb0Xag8UID0_suunMjZz_sGwZZ9VoTBjtgpb1SRPiDbNlnup-EDCF6CGvHV_UQ_zdut-k2p-B8QipPd7fBw3UpZQ7KvlBk7cDsHCPgFVddrRWFtPtIWS9rOLrglEupTsNTfmX63V6TKewr0sP4i636t_YqjLaBFMnrzpHEPSQYc&__tn__=H-R
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Figura 16 

Visadas discursivas 

        Há destaque para a visada informativa, pois o EUc quer fazer saber por se 

considerar na posição de saber um fato sobre o mundo e considerar o TUi na posição 

de dever saber uma narração-descrição sobre esse fato do mundo. Destaca-se também a 

visada de pathos, pois o EUc deseja fazer sentir o TUi em razão da aproximação dos 

pontos de vista acerca do acontecimento, como se observa no uso verbal em primeira 

pessoa do plural. 

 

Modo de organização enunciativo 

        Destacam-se do exemplo duas atitudes do modo de organização enunciativo: 

Trecho 1  

“O governo Dilma agora propõe um déficit – mais um – de R$ 60 bilhões em 

2016. Isso já contando com uma suposta CPMF que nem foi aprovada. E isso no 

otimismo de governo.” 

Nesse trecho, os procedimentos linguísticos utilizados pertencem às 

modalidades da constatação e do saber, ambos do modo delocutivo. Há um enunciado 

afirmativo que constata o saber de alguém em relação a um fato revelado.  

       A expressão destacada “mais um” e a precisão subentendida pelo emprego da 

forma numérica indicadora de valor “R$ 60 milhões” sustentam o caráter de detentor 

de um saber indiciado pelo EUc, bem como o comentário “que nem foi aprovado”. 

      É possível perceber também o tom irônico no trecho “E isso no otimismo do 

governo”, fato esse que implica às modalidades delocutivas de opinião por suposição – 

uma vez que não há indícios linguísticos que configurem certeza total do fato, e uma 

apreciação negativa - sugerindo um julgamento de ordem afetiva. 

 

Trecho 2 

“A certeza é que, não importa o esforço e o sacrifício que façamos esse ano, 

Dilma vai entregar mais um rombo nas contas públicas do Brasil.” 

         Já esse trecho deixa evidente o procedimento linguístico de opinião por 

convicção (modo elocutivo) que se associa com a evidência (modo delocutivo), uma 

vez que as expressões “A certeza é que” e “vai entregar” modalizam a crença plena na 

afirmação. 
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        O substantivo “rombo”, intensificado pela expressão “mais um”, indica a 

repetição e intensifica a apreciação negativa do EUc sobre o fato (modo elocutivo). 

         Observa-se também que há um destaque a esse trecho causado pelo valor 

concessivo expresso pela expressão “não importa o esforço e o sacrifício que façamos 

esse ano”, ao passo que ainda modaliza uma declaração-confirmação pela forma 

verbal na primeira pessoa do plural. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

       Há um enquadramento por tematização em razão da escolha lexical exemplificada 

pelas palavras “esforço” e “sacrifício”, que induzem a um imaginário de sofrimento 

duradouro, e da palavra “rombo”, que remete a uma ausência significativa, a uma perda 

de grandes proporções feita de forma abrupta.  

       Também há um enquadramento por emprego de verbo de atitude, representado 

pela palavra “entregar”, pois induz a um juízo de cessão voluntária do dinheiro público 

conquistado com “sacrifício” e “esforço”. 

        Esses procedimentos, ao serem empregados, despertam no TUi associações com 

imaginários e estereótipos de valor negativo, orientando a leitura da postagem a um 

valor pretendido pelo EUc.              

 

Estratégias retórico-argumentativas 

      Identificamos o uso estratégico do entimema (argumento implícito) no emprego da 

expressão “mais um”, pois permite-nos pressupor que a ação representada pelo uso 

indevido do dinheiro público já fora repetida outras vezes (ação habitual), rechaçando, 

assim, qualquer tipo de negação. 

      Além dessa estratégia, destacamos também um processo de dispersão de apelo ao 

pathos – argumentum ad misericordiam –, pois o emprego do verbo na primeira pessoa 

do plural – “façamos” – apela à identificação afetiva do interlocutor com a situação 

descrita. 
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Figura17: Dilma faz uso irregular do aparelho público. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz

%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoi

e1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwi

MjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxc

IjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhv

ciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D> 

Acesso em: 03 nov. 2019 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=A%20crise%20na%20sa%C3%BAde%20brasileira%20faz%20o%20povo%20sofrer%20h%C3%A1%20anos.&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
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Figura 17 

Visada discursiva 

        Destaca-se a visada de informação, pois o EUc na posição de conhecedor sobre 

um fato do mundo deseja fazer saber o TUi, por considerá-lo na posição de dever 

saber. Também encontramos a visada de pathos, pois as operações discursivas de 

identificação e qualificação intencionam um fazer sentir no TUi. 

 

Modo de organização enunciativo 

          Destacam-se, do exemplo em questão, duas atitudes do modo de organização 

enunciativo associadas: 

Trecho 1 

“A crise na saúde brasileira faz o povo sofrer há anos”  

          O procedimento linguístico utilizado pertence à modalidade da constatação 

(modo delocutivo). A informação parece ter existência por si só.  

Trecho 2 

“Esse ano especialmente enfrentamos epidemias terríveis que dão medo no 

mundo”. 

           Os procedimentos linguísticos verificados pertencem às modalidades da 

opinião, por meio da convicção, e da apreciação negativa (ambos pertencentes ao 

modo elocutivo). O uso da forma verbal na primeira pessoa do plural realiza uma 

forma de amálgama entre a opinião do EUc e a do TUi, ao passo que ainda confirma 

uma experiência comprovada empiricamente.  

 

Trecho 3 

“Mas Dilma usa pasta da saúde apenas para tentar manter seu governo 

fracassado por mais tempo.” 

Continuação do trecho 2, a oração coordenada sindética adversativa expõe a 

opinião do EUc. Os procedimentos linguísticos utilizados também pertencem à 

modalidade da opinião, por meio da convicção, e da apreciação negativa (ambos 

pertencentes ao modo elocutivo). Percebe-se a veracidade do fato exposto, a 

modalização da apreciação negativa por meio das expressões “apenas”, mostrando que 

o governo não se sensibiliza com a situação anteposta; e “fracassado”, deixando clara a 
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opinião, pelo uso desse adjetivo com forte carga subjetiva.  

É importante destacar a importância argumentativa do emprego das formas 

verbais no presente do indicativo, uma vez que suscitam o aspecto durativo-iterativo, 

denotando repetição da ação, como um fato corriqueiro, habitual. 

            Outrossim, os dois últimos trechos reunidos orientam à categoria modal de 

discordância - também pertencente ao modo elocutivo -  destacada pelo operador 

argumentativo de oposição “mas”. O primeiro trecho, apesar de ser uma constatação do 

modo delocutivo, possui valor de verdade, contribuindo para direcionar a interpretação 

do TUi e reforçar o que será dito logo a seguir.  

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

       Há enquadramento por tematização remetendo a representações e estereótipos de 

valores negativos expressos pela seleção das palavras “crise”, “epidemias”, “terríveis”, 

“medo”, fracassado e da perífrase “que dão medo ao mundo”. 

       O emprego de verbo de atitude, por meio da perífrase “faz (...) sofrer”, descreve o 

caráter socialmente reprovável da presidente. 

        A associação das duas estratégias visam à orientação argumentativa do ponto de 

vista do TUi a uma proposta de mundo criada pelo EUc. 

Estratégia retórico-argumentativa 

Argumentum a pari (argumento por semelhança) – Se as epidemias causam medo no 

mundo, então deveriam causar medo no Brasil (entimema). Ao orientar a argumentação 

com esse recurso, o TUi é a priori levado a imaginar, por meio de um entimema 

(proposição implícita), que o mesmo aconteceria com o Brasil, no entanto, a conclusão 

mostra-se contrária a essa orientação, o que resulta em uma maior força argumentativa 

à conclusão. 
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Figura 13  

 

 

 

 

Figura 18: Dilma pronuncia que sua saída deixará cicatrizes. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20go

verno%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwi

OlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxc

InN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsX

FxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9. Acesso em: 03 nov. 2019. 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governo%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9
https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governo%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9
https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governo%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9
https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governo%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9
https://web.facebook.com/search/posts/?q=dilma%20disse%20que%20sua%20sa%C3%ADda%20do%20governo%20deixar%C3%A1%20cicatrizes&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSJ9
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Figura 18 

Visada discursiva 

       Além do destaque à visada de informação, – pois o EUc, na posição de saber um 

fato do mundo, deseja fazer saber o TUi, por considerá-lo na posição de dever saber – 

temos a visada de incitação: o EUc quer mandar fazer, mas não tem autoridade que o 

legitime para isso, restando-lhe apenas a ação de incitar o TUi à realização de algo em 

razão de um benefício vindouro. Essa incitação é mais uma vez marcada pelo emprego 

verbal em primeira pessoal do plural. 

 

Modo de organização enunciativo 

        Destacam-se do exemplo em questão duas atitudes do modo de organização 

enunciativo associadas:  

Trecho 1 

“Dilma disse que sua saída do governo deixará cicatrizes.” 

O procedimento enunciativo utilizado pertence à modalidade delocutiva do tipo 

discurso relatado integrado expresso pelo discurso indireto, revelando uma forte 

estratégia argumentativa, já que permite um comentário com relação ao relato 

expresso: “Concordamos (...) fechadas urgentemente.” 

 

Trecho 2 

“Concordamos: as marcas feias da gestão petista demorarão anos para sumirem.” 

     Nesse trecho, encontramos a modalidade elocutiva, representada pelo emprego da 

forma verbal na primeira pessoa do plural. Embora seja uma estratégia de atenuação da 

presença linguística do EUc - na medida em que expressa linguisticamente seu ponto 

de vista diluído em uma “encenada” opinião coletiva: EU + ELES, induzindo o TUi a 

pensar que é um posicionamento compartilhado com outros (possíveis interlocutores) – 

sobre o conteúdo informativo expresso, a primeira pessoa do plural é fator linguístico 

da presença do EUc. 

 

Trecho 3 

     “Mas há feridas que precisam ser fechadas urgentemente.” 

     O operador argumentativo de oposição “mas” orienta à categoria modal de 
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discordância – pertencente ao modo elocutivo – destacada “mas”. No entanto, há 

predomínio do modo delocutivo. O primeiro trecho, apesar de ser uma constatação do 

modo delocutivo, possui valor de verdade, contribuindo para direcionar a interpretação 

do TUi e reforçar o que será dito logo a seguir. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

      O enquadramento por tematização é verificado no uso das palavras “cicatrizes”, 

“marcas”, “feias”, “feridas” que nos remetem à ideia de algo que deixará 

consequências traumáticas duradouras. O emprego subjetivo do adjetivo “feias” mostra 

o posicionamento do EUc, colaborando para a construção linguística que orienta a 

leitura do TUi a uma percepção negativa do conteúdo informado. 

       A presença do termo “petista” para designar gestão mostra o enquadramento por 

designação, que faz uma generalização, impondo ao TUi atribuir, por meio de um 

raciocínio indutivo, os aspectos negativos da informação veiculada a todos os petistas. 

 

Estratégia retórico-argumentativa 

       A base da argumentação retórica consiste no argumentum ex concessis, pois há 

uma concordância – ainda que irônica – com a proposição apresentada pelo discurso 

relatado, para, em seguida, apresentar outra proposição que a invalida. Também é 

possível perceber que há um assujeitamento à proposição de um sacrifício à revelia de 

suas consequências, com vistas a um pretenso resultado, fato esse que identifica a 

presença do argumento do sacrifício, na medida em que não se obtém uma vantagem 

em consequência dele. 
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Figura 19 

Visada discursiva 

           Destaca-se a visada informativa, porque o EUc assume um saber sobre o 

mundo, deseja fazer saber ao TUi, por meio de uma descrição-narração desse saber. 

Aqui se percebe também que o EUc busca credibilidade, e, para isso, tenta emocionar o 

TUi, despertando-lhe paixões, a fim de aumentar a adesão à proposta de mundo narrada 

ou descrita, destacando, assim, a visada de Pathos. 

Modo de organização enunciativo 

Trecho 1 

Figura 19: Dilma voltará com o Bolsa empresário. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=sempre%20falamos%20aqui%20que%20o%20%C3%BA

nico%20compromisso%20de%20Dilma%20%C3%A9%20destruir%20a%20economia&epa=SEARCH_BO

X. Acesso em: 03 nov. 2019 

 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=sempre%20falamos%20aqui%20que%20o%20%C3%BAnico%20compromisso%20de%20Dilma%20%C3%A9%20destruir%20a%20economia&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=sempre%20falamos%20aqui%20que%20o%20%C3%BAnico%20compromisso%20de%20Dilma%20%C3%A9%20destruir%20a%20economia&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=sempre%20falamos%20aqui%20que%20o%20%C3%BAnico%20compromisso%20de%20Dilma%20%C3%A9%20destruir%20a%20economia&epa=SEARCH_BOX
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“Sempre falamos aqui que o único compromisso de Dilma é destruir a economia.” 

         Há destaque para a modalidade elocutiva. A forma verbal “falamos” marca 

linguisticamente a presença do EUc em busca da adesão de seu TUi, responsável pela 

opinião expressa por convicção “que o único compromisso de Dilma é destruir a 

economia”. O EUc, por assumir a credibilidade dada por seus interlocutores, apresenta 

um julgamento em forma de opinião que goza do efeito de verdade. O advérbio 

“sempre”, denotando aspecto ação habitual, o adjetivo “único” e o verbo “é” justificam 

o destaque para essa modalidade delocutiva, reforçando o caráter de convicção. 

 

Trecho 2 

“E as notícias não nos deixam mentir: Dilma vai retomar o bolsa-empresário, vai usar 

recursos públicos, escolher setores ‘premiados’ e injetar grana. E o setor que mais vai 

receber recursos, incluindo recursos do FGTS, é o da construção civil – que tem muita 

empresa envolvida...”. 

             Nesse trecho, destacamos a presença da modalidade delocutiva por asserção, 

configurada em uma constatação.  A informação veiculada apoia-se em uma notícia e, 

por isso, é reconhecida em sua verdade, fato esse que propõe maior verossimilhança à 

informação.  Os dois pontos marcam o discurso de origem citado – a notícia: “Dilma 

vai retomar o bolsa-empresário, vai usar recursos públicos, escolher setores 

‘premiados’ e ‘injetar grana’. E o setor que mais vai receber recursos, incluindo 

recursos do FGTS, é o da construção civil – que tem muita empresa envolvida...”. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

       O emprego do verbo “destruir” mostra enquadramento por emprego de verbos de 

atitude, orientando argumentativamente o ponto de vista do TUi a um comportamento 

reprovável por parte da presidente. O uso do adjetivo “único” intensifica a atribuição 

negativa ao comportamento reprovável expresso pelo verbo. 

 

 Estratégia retórico-argumentativa 

      A base dessa argumentação é a definição. O EUc propõe definir o objetivo de 

Dilma, justificando essa definição em notícias cuja origem é desconhecida e em 

argumentos hipotéticos tomados como evidências – “vai tomar”, “vai usar”, “vai 

receber”. É possível suscitar o objetivo de logro sobre o TUi, visto que as opiniões são 
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apresentadas como evidências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 20: Dilma  furou  fila do INSS para se aposentar. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20imp

eachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZV

wiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXF

xcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aF

xcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1

wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D. Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=menos%20de%2024%20horas%20ap%C3%B3s%20o%20impeachment&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNi0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNlxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTYtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
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Figura 20 

Visada discursiva 

       Há destaque para a visada informativa, pois o EUc apresenta conhecimento 

apurado a respeito do fato narrado e demonstra isso pela precisão na narração do 

conteúdo informativo com uso de uma exata referência temporal e de uma concessão à 

voz da presidente. Por essa razão, sente-se na função utilitária de fazer saber o TUi, por 

considerá-lo na posição de dever saber. 

 

 

Modo de organização enunciativo 

“Menos de 24horas após o impeachment, com discurso de ‘resistirei ao golpe’ ainda na 

ponta da língua, Dilma furou fila do INSS para se aposentar.” 

          No trecho acima destacado, o modo delocutivo se expressa por meio de uma 

asserção em forma de denúncia, revelando ao TUi um saber voluntariamente oculto.  

         Destaca-se também a intenção de atribuir maior efeito de verdade à postagem por 

meio do uso de um trecho em discurso direto explicitamente marcado por aspas: 

‘resistirei ao golpe’. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

       Há o enquadramento por verbo de atitude, pois a expressão “furar fila”, recorrente 

ao discurso do senso comum, indica uma prática de desvio de conduta. O sintagma 

formado remete-nos à perspectiva negativa da ação da presidente, ao demonstrar, por 

essa ação, usufruto privilegiado de sua posição para sobrepor-se aos protocolos da 

administração pública. 

 

 Estratégia retórico-argumentativa 

      O encadeamento das duas proposições – “menos de 24 horas após o impeachment, 

com discurso de ‘resistirei ao golpe’ ainda na ponta da língua” e “Dilma furou fila do 

INSS para se aposentar.” – permite um entimema orientando ao argumento do 

antimodelo, pois, sendo chefe do executivo nacional, deveria ser exemplo de conduta 

ética, em vez de agir com uma conduta reprovável. 
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Figura 21 

Visada discursiva 

        Destacam-se três visadas: a de informação, em que o EUc possui um 

Figura 21: Dilma Assina decreto que regulamente marco civil da internet. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=URGENTE%3A%20Dilma%20acaba%20de%20assinar%20

o%20decreto%20que%20regulamenta%20o%20marco%20Civil%20da%20Internet!&epa=SEARCH_BOX. 

Acesso em: 03 nov. 2019. 

 

 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=URGENTE%3A%20Dilma%20acaba%20de%20assinar%20o%20decreto%20que%20regulamenta%20o%20marco%20Civil%20da%20Internet!&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=URGENTE%3A%20Dilma%20acaba%20de%20assinar%20o%20decreto%20que%20regulamenta%20o%20marco%20Civil%20da%20Internet!&epa=SEARCH_BOX
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conhecimento sobre um fato do mundo e encontra-se na posição de dever fazer saber, 

atribuindo ao TUi a posição de dever saber esse conhecimento acerca do mundo, como 

podemos observar no emprego da palavra “URGENTE” em caixa alta; a de pathos, em 

que o EUc deseja fazer sentir o TUi e utiliza-se de uma descrição-narração do mundo 

por meio de categorias de discurso que buscam interferir no estado emocional desse 

TUi; e a de captação, em que o EUc deseja gozar de credibilidade – mostra-se credível 

–  e, para isso, usa a estratégia de captação para buscar emocionar o TUi, tocando em 

seus afetos, e para aumentar a adesão à proposta de mundo criada pelo EUc. 

 

Modo de organização enunciativo 

“URGENTE: Dilma acaba de assinar o decreto que regulamente o Marco Civil da 

internet! Fazendo maldade a poucas horas de deixar o governo! Covarde! 

          Nesse trecho, podemos verificar uma combinação dos três modos enunciativos. 

O adjetivo “URGENTE”, destacado pela grafia em maiúscula, é empregado como 

interjeição que evoca a atenção do TUi, marcando linguisticamente o modo alocutivo. 

A seguir, destaca-se uma asserção por constatação, pois o fato é afirmado como 

verdadeiro, modalizado, de forma objetiva, com categorias linguísticas marcadas na 

terceira pessoa. 

           O trecho é finalizado com índices linguísticos do modo elocutivo, expressando 

uma opinião por convicção, em configuração implícita, num tom afirmativo, 

linguisticamente marcado com os pontos de exclamação e pelas palavras de forte carga 

subjetiva: “Fazendo maldade a poucas horas de deixar o governo! Covarde!” 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

         Essa postagem, dentre as selecionadas para este trabalho, é a que apresenta maior 

riqueza quanto à subjetividade da seleção lexical. O exemplo acima revela um 

enquadramento por tematização, pois, associados ao conteúdo da mensagem, temos o 

emprego do adjetivo “urgente” destacado pelo recurso gráfico da caixa alta e dos 

pontos de exclamação, finalizando cada uma das três frases. As palavras “maldade” e 

“covarde” nomeiam e qualificam, respectivamente, a ação da presidente e sua postura 

em relação à ação. Assim, fica claro que o aspecto informativo assume segundo plano, 

para que a seleção lexical subjetiva orientada a uma perspectiva negativa venha a 

assumir o protagonismo. 
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Estratégia retórico-argumentativa 

       A estratégia base nesse processo argumentativo baseia-se no apelo ao pathos – 

argumentum ad populum. A discussão a respeito da regulamentação do marco civil 

assinado por Dilma é colocado em segundo plano, em vista de um apelo aos afetos do 

TUi com a consonância de seus valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Visada discursiva 

Figura 22: Dilma condiciona a liberação de verba para escola ao votos contra o impeachent 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20s%C3%B3%20libera%20verba%20para%20escolas

%20se%20prefeito%20conseguir%20votos%20contra%20impeachment&epa=SEARCH_BOX.  

Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20s%C3%B3%20libera%20verba%20para%20escolas%20se%20prefeito%20conseguir%20votos%20contra%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20s%C3%B3%20libera%20verba%20para%20escolas%20se%20prefeito%20conseguir%20votos%20contra%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
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        Destacam-se, como na postagem da figura 21 as visadas de informação, de pathos 

e de captação. O EUc mostra seu conhecimento sobre um fato do mundo, expresso por 

meio de uma denúncia, aqui tomada como evidência, justificando a visada de 

informação. O emprego da palavra “assombrador” em destaque é um recurso 

empregado para despertar emoções como surpresa e medo, justificando as visadas de 

captação e pathos. 

 

Modo de organização enunciativo 

Trecho 1 

“ASSOMBRADOR!” 

         Nesse trecho, podemos verificar o modo elocutivo, pois o EUc expressa sua 

opinião de forma convicta, por meio do adjetivo de forte carga subjetiva, destacado 

pelo recurso gráfico da caixa alta em combinação com ponto de exclamação.  

 

Trecho 2 

“Dilma só libera verba para escolas, se prefeito conseguir votos contra o 

impeachment.” 

          Nesse exemplo, há o modo delocutivo por asserção na configuração de 

evidência, pois, com o apagamento linguístico do EUc, a informação impõe-se por si 

mesma.  

 Trecho 3 

“A denúncia foi feita pelo vice-prefeito de Belo Horizonte que disse que a oferta foi 

feita por Aloízio Mercadante” 

         O último trecho também destaca o modo delocutivo associando uma asserção por 

constatação, apoiada em um discurso relatado pela configuração de discurso integrado 

em discurso indireto. O EUc integra à sua asserção a fala que atribui verossimilhança 

ao relato: “disse que a oferta foi feita por Aloízio Mercadante.” 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

        O uso do adjetivo “ASSOMBRADOR” mostra enquadramento por tematização, 

com o objetivo de remeter a imaginários de valor negativo inferidos pelo TUi, ao passo 

que orienta a leitura para a mesma finalidade. 
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Estratégia retórico-argumentativa 

        Nessa postagem, verifica-se o é argumentum ad verecundiam (argumento de 

autoridade ou de prestígio). O EUc delega prestígio de evidência ao testemunho do 

vice-prefeito de Belo Horizonte, legitimando-o ao patamar de autoridade acerca de sua 

denúncia.  

         No trecho “Dilma só libera verba para escolas, se prefeito conseguir votos contra 

o impeachment.”, a presença dos índices linguísticos “só” e “se” indicam a 

argumentação por nexo de causalidade, pois o encadeamento do trecho permite 

identificar uma relação de implicação do tipo “se A, então B”. Ou seja, a conquista de 

votos torna-se condição para o envio de verbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Dilma oferece um milhão em emendas parlamentares. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de

%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_B

OX. Acesso em: 03 nov. 2019. 

 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
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Figura 23 

Visada discursiva  

         Destaca-se a visada de informação, pois o EUc possui um saber sobre o mundo e, 

mediante a uma revelação, busca um dever saber ao TUi, por considerá-lo na posição 

de dever saber uma narração-descrição sobre o mundo. 

Modo de organização enunciativo 

“O PT segue usando dinheiro dos seus impostos para comprar apoio contra o 

impeachment e pela manutenção do projeto criminoso de poder.” 

        O trecho constrói-se pela modalidade delocutiva, configurada por uma asserção 

por constatação. Há um apagamento linguístico do Euc, que permite a informação 

impor-se por si mesma. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

           Ao empregar “PT”, o EUc realiza uma generalização, viabilizando uma 

inferência indutiva que permite associar a ação descrita a todos os integrantes do 

partido. Trata-se da estratégia de enquadramento por designação. 

          A seguir, o EUc seleciona o verbo “seguir”, que indica uma ação iniciada antes 

do momento da enunciação e continua mesmo após a enunciação. Esse valor de 

continuidade é reforçado pelo emprego do substantivo “manutenção”, que também 

alude à ideia de continuidade. O verbo “seguir” é empregado para indicar a intenção do 

agente da ação – o PT – temos um enquadramento por verbos de atitude. Já no 

emprego do substantivo “manutenção”, também colaborativo para orientação 

argumentativa da leitura do conteúdo informativo, embora com menor carga emotiva, 

há um enquadramento por tematização. 

 

Estratégia retórico-argumentativa 

        Ao atribuir a ação de uso do dinheiro público ao PT, o EUc utiliza a argumentação 

por inclusão, porque transfere as ações de alguns dos membros do partido à sua 

totalidade. Com isso, o EUc orienta o ponto de vista do TUi a desprestigiar de forma 

genérica todo o partido na integralidade de seus membros. 
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Figura 19 

Visada discursiva 

Figura 24: irregularidade na campanha de Dilma. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20

de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARC

H_BOX 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
https://web.facebook.com/search/posts/?q=O%20PT%20segue%20usando%20o%20dinheiro%20de%20seus%20impostos%20para%20comprar%20apoio%20contra%20o%20impeachment&epa=SEARCH_BOX
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        Destacam-se as visadas de informação, de pathos e de captação, como nas 

postagens 21 e 22. Mais uma vez um relato é apresentado como evidência ao TUi, por 

meio de uma atitude de fazer saber, justificando a visada de informação. O recurso 

gráfico de caixa alta utilizado em algumas palavras específicas na narração dos fatos 

indica visada de captação, enquanto o ponto de exclamação que segue à interjeição 

“pronto” e as palavras como “ilegítimo” e “ilegal” suscitam emoções como indignação 

e revolta, indicando a visada de pathos.          

Modo de organização enunciativo 

Trecho 1 

“Pronto!” 

       A interjeição aponta o modo elocutivo, como uma marca discursiva do EUc. 

 

Trecho 2 

“Agora a Andrade Gutierrez apresentou PROVAS de que a campanha da Dilma em 

2014 TAMBÉM recebeu dinheiro ILEGAL.” 

       O apagamento linguístico do EUc demonstra o modo delocutivo configurado em 

uma asserção por constatação. 

        

Trecho 3 

“Sendo assim, temos um governo ilegítimo. As informações da Lava Jato serão 

compartilhadas com o TSE, e a cassação fica cada vez mais próxima.” 

 

    Nesse último trecho, temos uma combinação do modo elocutivo, configurado em 

uma opinião e materializado pelo uso linguístico da primeira pessoa do plural e pelo 

adjetivo “ilegítimo”; com o delocutivo, configurado em uma asserção por 

probabilidade. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

      O conteúdo verbal dessa postagem é iniciado por uma interjeição “Pronto!”, 

atribuindo valor afetivo ao conteúdo informativo que vem em seguida.  

      Os adjetivos “ilegal” e “ilegítimo”, empregados para enquadramento por 

tematização, agem de maneira diferente. A palavra “ilegal”, que qualifica dinheiro, 

apresenta maior grau de objetividade, pois permanece no plano informativo, enquanto 
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o adjetivo “ilegítimo”, empregado para qualificar dinheiro, revela apenas o ponto de 

vista do locutor e, por isso, com forte carga subjetiva, visando influenciar 

argumentativamente a recepção da mensagem pelo interlocutor.  

 

Estratégia retórico-argumentativa 

          O EUc atribui a categoria de evidência – “provas” – à delação da Andrade 

Gutierrez, legitimando-o como autoridade diante de sua proposição sobre a campanha 

de Dilma. Dessa forma, busca-se justificar a ilegalidade da campanha de Dilma, com 

argumentum ad verecundiam, legitimando os delatores da Andrade Gutierrez à posição 

de autoridades testemunhais dessa ilegalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Dilma diz que a greve dos caminhoneiros é criminosa. 

Fonte:<https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20disse%20que%20a%20greve%20dos%20caminh

oneiros%20%C3%A9%20criminosa%20porque%20prejudica%20a%20economia&epa=FILTERS&filters=eyJ

ycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzd

GFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNS0wMVxc

XCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTUtM

TJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjcz

MDM1MTE3XCJ9In0%3D. Acesso em: 03 nov. 2019. 

 

https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20disse%20que%20a%20greve%20dos%20caminhoneiros%20%C3%A9%20criminosa%20porque%20prejudica%20a%20economia&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNS0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTUtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20disse%20que%20a%20greve%20dos%20caminhoneiros%20%C3%A9%20criminosa%20porque%20prejudica%20a%20economia&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNS0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTUtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20disse%20que%20a%20greve%20dos%20caminhoneiros%20%C3%A9%20criminosa%20porque%20prejudica%20a%20economia&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNS0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTUtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
https://web.facebook.com/search/posts/?q=Dilma%20disse%20que%20a%20greve%20dos%20caminhoneiros%20%C3%A9%20criminosa%20porque%20prejudica%20a%20economia&epa=FILTERS&filters=eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcInN0YXJ0X21vbnRoXFxcIjpcXFwiMjAxNS0wMVxcXCIsXFxcImVuZF95ZWFyXFxcIjpcXFwiMjAxNVxcXCIsXFxcImVuZF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMTUtMTJcXFwifVwifSIsInJwX2F1dGhvciI6IntcIm5hbWVcIjpcImF1dGhvclwiLFwiYXJnc1wiOlwiMjA0MjIzNjczMDM1MTE3XCJ9In0%3D
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Figura 25 

Visada discursiva 

          Destaca-se a visada de informação: o uso do discurso direto mostra que o EUc 

possui conhecimento profundo sobre um fato do mundo, levando-o a revelar a posição 

de fazer saber a um TUi a quem atribui a posição de dever saber acerca desse fato do 

mundo. 

 

 

Modo de organização enunciativo 

Trecho 1 

“Dilma disse: ‘interditar estradas comprometer a economia popular, desabastecendo de 

alimentos e combustíveis, isso tem componente de crimes já previstos. Vamos garantir 

que não haja qualquer prejuízo para economia popular.’” 

        Nesse trecho, temos o modo delocutivo expresso por discurso relatado em forma 

de citação – discurso direto – atribuindo ao relato maior verossimilhança e 

credibilidade informativa, ao passo que permite estrategicamente um comentário sobre 

o discurso citado, sem que haja possibilidade de réplica. 

        Destaca-se mais uma vez a intenção de atribuir maior efeito de verdade à 

postagem ao apresentar a fala de Dilma em discurso direto. 

 

Trecho 2 

“A presidente que aumenta impostos, que aumenta a burocracia, que faz fraudes 

TRILHONÁRIAS, e mantém corrupção bilionária rolando acha que tem alguma moral 

para falar de economia prejudicada.” 

           Esse trecho, apesar de revelar o modo delocutivo em uma asserção por 

constatação, devido ao apagamento linguístico do EUc, mostra outros índices da 

presença do EUc que remetem ao modo elocutivo: a sua estrutura de comentário sobre 

o discurso relatado e o destaque em caixa alta da palavra “TRILIONÁRIO” para 

intensificar seu valor discursivo. 
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Trecho 3 

“Sabemos que ela é hipócrita e mentirosa, mas seria isso uma confissão de crime?” 

          O último trecho representa uma combinação do modo elocutivo com o modo 

alocutivo, pois o uso linguístico da primeira pessoa do plural – “sabemos” – explora a 

presença do EUc, ao passo que também convoca o TUi a compartilhar a ciência sobre o 

fato relatado. Além disso, temos o uso subjetivo do adjetivo “hipócrita” (modo 

elocutivo) e o uso do ponto de interrogação (modo alocutivo) – que denota 

linguisticamente a presença do TUi. 

 

Estratégia linguístico-discursiva de desinformação 

        O trecho inicial mostra uma asserção por discurso relatado. A fala da presidente, 

em discurso direto, é retirada de seu contexto de origem, tendo como consequência o 

“alargamento” dos possíveis interpretativos, admitindo também a argumentação sobre a 

fala transcrita, como observamos no segundo trecho. 

         O segundo trecho também mostra uma seleção lexical que combina verbos, 

substantivos e adjetivos que representam o imaginário de valor negativo da 

administração pública: “aumenta impostos”, “aumenta burocracia”, “faz fraudes 

TRILIONÁRIAS”, “mantém corrupção bilionária rolando” e “economia prejudicada”. 

         No trecho que encerra o texto, temos uma associação entre enquadramento por 

tematização e enquadramento por questionamento: “Sabemos que ela é hipócrita e 

mentirosa, mas seria isso uma confissão de crime?”. As palavras “hipócrita” e 

“mentirosa”, relacionadas à Dilma, são mais um exemplo de seleção lexical que busca 

despertar no TUi imaginários e estereótipos de valor negativo. Além disso, a pergunta 

estruturada em torno do verbo empregado no futuro do pretérito “seria” – indicador de 

hipótese – incita o TUi a uma inferência sobre a idoneidade da presidente. 

 

Estratégia retórico-argumentativa 

      O argumento utilizado como base para essa argumentação é a pergunta capciosa, 

que compromete o TUi na interação argumentativa, levando-o a realizar uma 

pressuposição acerca da moralidade de Dilma. Essa inferência também leva o TUi ao 

argumentum tu quoque, pois demonstra a inconsistência da proposição de Dilma, 

quando comparada às suas próprias ações. 
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Após a análise qualitativa, apresentaremos alguns dados quantitativos que nos 

auxiliarão na formulação das conclusões. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição das estratégias linguístico-discursiva de desinformação.  

Fonte: Criação nossa. 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da visadas discursivas.  

Fonte: Criação nossa. 
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Estratégias retórico-argumentativas 

 

 

Gráfico 3: Distribuição geral das estratégias retórico-argumentativas.  

Fonte: Criação nossa. 
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Gráfico 4: Distribuição das técnicas argumentativas.  

Fonte: Criação nossa. 

 

 

 

Gráfico 5: Distribuição das técnicas argumentativas por meio dos processos de ligação. 

Fonte: Criação nossa. 
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Gráfico 6: Distribuição das técnicas argumentativas por meio dos implícitos.  

Fonte: Criação nossa. 

 

 

Gráfico 7: Distribuição das técnicas argumentativas por meio dos processos de dispersão.  

Fonte: Criação nossa. 

 

 

 

Gráfico 8: Distribuição das atitudes do modo de organização enunciativo.  

Fonte: Criação nossa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância dos estudos discursivos sobre o fenômeno comunicativo em redes 

sociointerativas digitais é imperiosa, na medida em que parcelas cada vez mais 

significativas da sociedade passam a ter acesso à internet por meio de dispositivos 

eletrônicos pessoais. À guisa da indômita evolução tecnológica em que vivemos, esses 

estudos devem ser cada vez mais atualizados. 

Ao longo deste trabalho, exemplificamos de que modo as interações 

interdiscursivas expressam-se no ciberespaço, revelando suas idiossincrasias e 

mostrando, por meio da teoria semiolinguística alinhavada às ciências da comunicação e 

à argumentação-retórica, de que maneira estratégias discursivas de manipulação são 

aplicadas nas redes sociais digitais por meio de gêneros textuais típicos do universo 

digital, como a postagem. 

 Em virtude da análise do corpus, verificamos que as dez postagens veiculadas 

pelo grupo MBL representam um ato de linguagem natural à CMC, com temática 

político-partidária abordada de forma superficial e predomínio da linguagem coloquial 

estruturada em construções simples. 

 O uso de variantes coloquiais justifica-se pelo objetivo de amalgamar maior 

número de interlocutores, uma vez que simbolizam seus valores e suas formas de 

pensar, bem como da maior parte da população. Um vocabulário simples e coloquial 

expresso em construções simples que beiram à oralidade facilitando a aproximação 

entre o TUd e o TUi. 

 Essa superficialidade na abordagem das postagens é, de certa forma, 

consequência da superinformação e da legitimidade atribuída ao interlocutor. Como 

uma das características do ciberespaço é a grande capacidade de armazenamento e 

transmissão de informação, em concordância com a hipervelocidade, à revelia do 

algoritmo de seleção de informações, a quantidade de dados que recebemos em nossas 

redes sociais digitais a cada minuto ultrapassa a nossa capacidade de leitura e filtro 

crítico. 

Assim, muito embora a maior parte dos TUi(s) arranhem a superfície das muitas 

postagens recebidas, eles atribuem o valor de verdade, dado que essas informações, em 

sua maioria, reverberam entre interlocutores legitimados ao direito de fala que, além de 

compartilharem os mesmos valores e crenças, gozam de afinidade entre si. 
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É bom lembrar que a afinidade é um ponto importante no processo de 

manipulação, pois é o que mantém o locutor na posição de legítimo à fala, ao passo que 

lhe atribui credibilidade suficiente para que sua mensagem seja aceita como verdade. 

Em colaboração à natureza tribalista das redes sociointerativas digitais em 

diálogo com o efeito “prisional” das bolhas interativas, essas postagens apresentam 

circulação redundante em comunidades discursivas e, como a repetição também está 

relacionada ao valor de verdade, visto que substitui a “incidência” pela “evidência”, 

seria negligência nossa não destacar que essa redundância informativa dada pela 

repetição age para melhorar a adesão das proposições expressas na postagem tal qual 

uma forma de condicionamento psicolinguístico. 

O objetivo persuasivo da repetição é modelar valores e crenças. Aos poucos, ela 

vence a possível resistência à dissuasão, invadindo padrões mentais subconscientes e 

tendo como consequência a mudança de comportamento do TUi (HOGAN, 1998), 

sobretudo quando associada a um emprego lexical  voltado a despertar certos estados 

emocionais por meio das representações sociais de cada interlocutor, fato esse que 

justifica a necessidade de conhecê-lo bem – trabalho realizado pelos algoritmos de 

psicometria das redes sociais digitais. Ao se alterarem os padrões mentais 

subconscientes do interlocutor, os novos estados emocionais fazem agir efetivamente 

diminuindo o crivo racional tornando-se filtros para o conteúdo informativo e afetando 

diretamente a compreensão da informação. 

Como nós, seres humanos, imaginamos muito mais do que vivenciamos, é 

importante que a seleção vocabular crie imagens mentais fortes o suficiente para gerar 

lembranças, despertar desejos, causar comoção.  

Dessa forma, merece destaque a maneira como essas estratégias encaixaram-se 

(Kairós) perfeitamente ao contexto sócio-político-econômico da época, – desemprego, 

alta de preços, crise na saúde, violência, crises internacionais, escândalos de corrupção –  

apoiando-se em nosso desejo natural de retornar ao bem-estar pessoal e social, à 

segurança, ao conforto, à estabilidade financeira. 

Além das estratégias psicolinguísticas elencadas, também encontramos outras 

como, busca da colaboração do TUi (pelas construções interrogativas e verbos 

empregados na primeira pessoa do plural), estímulo à atenção (pelo emprego da semiose 

verbal e não verbal combinadas, além dos destaques gráficos), demonstração de 

confiança (por meio do engajamento à causa contra corrupção e contra a “velha 

política”). 
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 Percebemos ainda que a busca por credibilidade apoia-se na estratégia de 

captação por meio das atitudes de polêmica – a descrição da presidente Dilma e a 

narração de suas ações sempre atravessadas por imaginários associados a valores sociais 

negativos e desmoralizadores; de sedução – o EUc assume a posição de benfeitor em 

nome da moral, dos bons costumes e da boa política, defendendo os interesses e direitos 

da população brasileira; e de dramatização – pelo apelo aos sistemas de valores 

compartilhados a fim de agir sobre os afetos do TUi. 

Ou seja, o objetivo do EUc vai muito além do fazer saber. Demostrando um 

querer fazer-se credível para buscar um fazer sentir e chegar a um mandar fazer, ele 

realizou uma simbiose entre as visadas de informação, de pathos e de captação – as que 

mais se destacaram –, levando-nos a concluir que, apesar do EUc encenar uma 

finalidade informativa, sua real intenção foi incitar os afetos do TUi, colocando-o em 

uma condição de receptividade que facilitasse a adesão das propostas.  

 A partir das estratégias das ciências da comunicação, tomadas aqui como 

desinformativas devido ao valor “influenciador” sobre a opinião pública, percebemos 

uma forte incidência do enquadramento por tematização seguido pelo enquadramento 

por meio dos verbos de atitude, o que caracteriza enunciados portadores de ponto de 

vista que, veiculados em um gênero de caráter informativo, assumem caráter de 

evidência. 

 Essa maneira de apresentar uma proposta do real é o que para nós justifica a 

desinformação, pois a finalidade informativa, ancorada na “proposta” de imparcialidade, 

perde espaço para a orientação afetiva do ponto de vista do TUi a um enquadre temático 

pré-estabelecido. Assim, as operações de enquadramento assumem importante destaque 

na orientação argumentativa, na medida em que buscam ativar na memória do TUi 

conteúdos e valores simbólicos para associá-los ao enquadramento efetuado.  

 Associado a esses dois casos de destaque, verificamos também o uso do 

enquadramento por designação para generalizar associações negativas, com o uso de um 

processo metonímico, em que, por meio de um raciocínio indutivo, a ação de alguns dos 

membros do PT é relacionada à totalidade do partido. 

Além disso, verificamos o enquadramento por questionamento, empregado 

como um artifício de interlocução que convida o TUi a pensar a propósito do foco do 

questionamento, e a asserção do discurso relatado, empregada para atribuir maior 

verossimilhança à notícia.   
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A considerar que todas as postagens analisadas apresentaram uma proposta de 

narração/descrição da realidade voltada ao logro e à manipulação emocional do TUi, e 

não apenas à disseminação de uma “notícia falsa”, conforme concebe o senso comum, 

concluímos que esse gênero textual digital serviu como meio para uso de estratégias 

linguístico-discursivas associadas a estratégias psicolinguísticas de persuasão que, ao 

serem inseridas no contexto das redes sociais digitais e potencializadas pelas 

particularidades das ferramentas delas, deram origem ao estratagema macrodiscursivo 

de manipulação da opinião pública conhecido como fake news. 

Consideramos fake news um estratagema macrodiscursivo, pois, ainda que se 

baseie na encenação discursiva, ancora-se necessariamente nas peculiaridades das redes 

sociointerativas digitais enfatizadas por suas ferramentas, como bolhas interativas de 

informação, multidirecionalidade, algoritmo de seleção de informações e 

compartilhamento. 

O ambiente democrático de debate das redes sociais permitiu também a 

emergência de algumas condições de argumentatividade como a assunção de 

proposições polêmicas; a liberdade linguageira e o recondicionamento constante do EUc 

e de suas estratégias de encenação discursiva requerida, conforme verificado nas 

combinações do modo de organização enunciativo. 

Destacamos também uma variedade de recursos retóricos pela via do lógos – os 

argumentos –, passando pelos processos de ligação, argumentação por implícitos e 

processos de dispersão. Isso nos mostra a natureza polêmica dos temas abordados em 

todas as postagens, pois o que permite a emergência de uma situação argumentativa é a 

natureza polêmica do tema abordado em um universo democrático de discussão. 

Retomando o modo de organização enunciativo, verificamos predominância das 

atitudes delocutiva e elocutiva, com apenas uma incidência da atitude alocutiva. Esse 

grande destaque implica a simbiose informar-persuadir que travessa todas as postagens. 

Ou seja, com a prerrogativa de informar, o EUc passa, despretensiosamente, seu ponto 

de vista mediante a algumas estratégias que maquiam seus tradicionais índices 

linguísticos, como emprego da primeira pessoa do plural, uso de caixa alta e pontos de 

exclamação. Além disso, as constantes trocas de atitudes do modo enunciativo no 

desenvolver dos textos corroboram para destacar estratégias de sugestionamento e 

dissuasão argumentativa. 

 A partir das inferências supracitadas, confirmamos a hipótese de que, nas 

postagens analisadas do MBL com a temática pró-impeachment, o conteúdo foi 
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produzido para persuadir o interlocutor, de maneira a criar um estado emocional de 

aversão à imagem da ex-presidente Dilma e de seu partido. 
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