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As eleições presidenciais de 2018 foram um momento importan-
te na disputa política e hegemônica no país, com repercussões 

internacionais significativas. Observar os discursos políticos das 
principais candidaturas como práticas discursivas permite entender 
melhor o papel dos seus componentes estratégicos e emocionais 
nessa disputa. A paixão, junto com a razão, é parte constituinte do 
político1.
 
Neste trabalho procuramos olhar os discursos tentando destacar o 
componente populista em todos eles a partir do referencial teórico 
da Analise do Discurso Populista do grupo de Essex liderados por 
Laclau e Mouffe2, complementado com a análise dos marcos (frame 
analyses) particularmente os aportes de Snow e seu grupo3 assim 
como a recente analise do caso de Bolívia trabalhada por Errejón 
Galván4.
 
Os autores deste livro conformaram um grupo de reflexão sobre 
Análise de Discurso Populista no Curso de Pós–Graduação de 
Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 
(CPDA/DDAS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), que produziu, no primeiro semestre de 2018, textos sobre 
os discursos de seis candidatos a presidência, divulgados no Le 
Monde Diplomatique Brasil online, assim como o texto inicial – 

PREFÁCIO
Por: Jorge. O. Romano (org.)

1. Ver entre outros: Schmitt, C. El 
concepto de lo político. Madrid: 
Alianza, 1991. Mouffe, Chantal. 
En torno de lo político. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Econô-
mica, 2007.

2. Ver entre outros: Laclau E. e 
Mouffe, C. Hegemony and Socia-
list Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics. London: 
Verso, 1985. Laclau, E. La Razón 
Populista. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2007. 
Mouffe, C. Agonística. Pensar el 
mundo políticamente. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2014.

3. Ver entre outros: Snow, D. Ro-
chford, E. Worden, K e Benford, 
R. Frame Alignment Processes, 
Micromobilization, and Movement 
Participation. American Socio-
logical Review, 51. pp. 464–481, 
1986. Snow, D. e Benford, R. 
“Ideology, Frame Resonance 
and Participant Mobilization” in 
B. Klandermans, H. Kriesi y S. 
Tarrow (eds.) From Structure to 
Action: Comparing Social Move-
ment Research across Cultures. 
Greenwich: JAI Press, 1988. 

4. Errejón Galván: La lucha por 
la hegemonía durante el primer 
gobierno del MAS en Bolivia 
(2006–2009): un análisis discursi-
vo. Madrid: Universidad Complu-
tense, tesis de doctorado, 2012.
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publicado no Le Monde Diplomatique Brasil impresso (setembro). 
A análise do discurso de Haddad foi elaborada posteriormente e 
não foi divulgada no Le Monde Dipomatique online, assim como o 
capítulo final conclusivo.

Os textos de esta edição – salvo os novos, referentes ao discurso 
de Haddad e o texto conclusivo – estão sendo apresentados sem 
nenhuma modificação significativa de conteúdo da data que foram 
divulgados, isto é, antes do primeiro turno da eleição presidencial. 
Consideramos importante manter dessa forma para compartilhar o 
que nossa análise informava nesse momento, independentemente 
do resultado eleitoral posterior. 

Os capítulos, ainda que sejam resultado de um trabalho coletivo, 
tiveram responsabilidade diferenciada entre os membros do referido 
grupo. Todos contaram com o apoio e coautoria do coordenador 
assim como contribuições dos outros pesquisadores. Isto fica re-
fletido na ordem de autoria dos textos, com o responsável principal 
em primeiro lugar, o coordenador em segundo e os restantes coau-
tores, ordenados de forma alfabética. 

Finalmente o livro contempla um texto introdutório: Discursos Políti-
cos e Disputa Hegemônica, no qual se apresenta o referencial teó-
rico, a proposta de análise, uma síntese dos principais achados do 
discurso político de cada candidato e breves considerações sobre 
a importância política destes discursos no processo de disputa 
que vislumbrávamos no período pré–eleitoral; oito capítulos e um 
texto conclusivo. Os capítulos apresentam o resultado da análise 
do discurso político de Maria Osmarina da Silva, Marina, centrado 
no significante vazio5 “Nova Política” (Capítulo 1); de Luís Inácio 
Lula da Silva, que tem “Lula livre, o resgate de um Brasil feliz” como 
seu principal significante (Capítulo 2); de Geraldo José Alckmin 
cujo discurso gira em torno de “Fazer o Brasil crescer” (Capítulo 
3); de Ciro Ferreira Gomes centrado no seu “Projeto nacional de 
desenvolvimento” (Capitulo 4); de Guilherme Castro Boulos com 
seu significante vazio “Refundar a democracia brasileira” (Capítulo 
5); de Fernando Haddad, que gira em torno de “Do Lula é Haddad, 
Haddad é Lula para a Defesa da Democracia” (Capítulo 6); e de Jair 
Messias Bolsonaro, cujo discurso construiu como significante vazio 
“Cidadãos de bem, segurança e moral” (Capítulo 8). Finalmente no 
texto conclusivo Paixão, Razão e Mídias Sociais a partir da análise 
da disputa entre os discursos políticos no processo eleitoral, procu-
ramos problematizar o peso ou reconhecimento da paixão em rela-
ção à razão na política; a importância e o caráter que assumiram as 
mídias sociais com a criação de novas massas, a exacerbação da 
paixão e a redefinição da esfera pública; e as relações entre antago-
nismo e agonismo com o reequilíbrio entre paixão e razão, tendo o 
outro como adversário e não mais como inimigo. |

5. Para a teoria do discurso polí-
tico da Escola de Essex, a noção 
de significante vazio refere–se a 
quando palavras ou elementos de 
um discurso político perdem sua 
singularidade originária para sig-
nificar todo o conjunto de deman-
das. Ocorre quando um discurso 
universaliza tanto seus conteúdos 
a ponto de ser impossível de ser 
significado de forma exata. É um 
significante vazio em função de 
sua natureza polissêmica que faz 
com que este esvazie seus con-
teúdos específicos. É uma prática 
muito recorrente do componente 
populista dos discursos políticos. 
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A dimensão do “político” procura reconstruir tanto a sociedade 
na qual vivemos como seus próprios sujeitos. 

No olhar de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe2 – cientistas políticos 
que, recuperando a Gramsci, renovaram o pensamento sobre de-
mocracia – a luta política é sempre uma confrontação entre diferen-
tes práticas e projetos hegemônicos antagônicos. O antagonismo é 
inerente ao político e revela os pontos de limite numa sociedade em 
que o significado social é contestado ou não pode ser estabilizado. 
As questões políticas sempre envolvem escolhas entre alternativas 
muitas vezes opostas sobre a sociedade. 

Ao mesmo tempo, no mundo de hoje, há uma pluralidade de 
posições ocupadas pelos sujeitos. Suas identidades são múltiplas, 
descentradas, deslocadas e fragmentadas (Hall, 2003)3. Isto é, 
estão em processo de reconstrução e abertas a diferentes articu-
lações, sempre parciais e não definitivas. O discurso político tem a 
virtude, e o poder, de articular essas identidades múltiplas e contin-
gentes dos sujeitos. 

O discurso político entendido como um conjunto articulado de mar-
cos de interpretação da realidade funciona estruturando pensamen-
to, fala e ações individuais e coletivas. Assim, a prática discursiva 
política – que inclui falas, textos, performances e ações significati-
vas dos sujeitos – é um dos principais meios de articulação de suas 
identidades múltiplas (Errejón Galván, 2012). 

Com esse referencial, procuramos olhar as eleições de 2018 por 
meio da análise dos discursos políticos de um conjunto das princi-
pais candidaturas – Marina, Lula, Alckmin, Ciro, Boulos, Haddad e 
Bolsonaro, – como um momento da disputa hegemônica que vem 
se travando no país. 

DISCURSOS POLÍTICOS 
E DISPUTA HEGEMÔNICA
Por: Jorge O. Romano, Alex L. B. Vargas, 
Annagesse de Carvalho Feitosa, Paulo A. A.Balthazar, 
Thais P. Bittencourt, Yamira R. de Souza Barbosa1

1. Professor, doutorandos e mes-
trandos da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) / 
Programa de Pós–Graduação de 
Ciências Sociais em Desenvolvi-
mento, Agricultura e Sociedade 
(CPDA).

2. Laclau e Mouffe (2015), Laclau 
(2007), Mouffe (2014).

3. Hall, S. A Identidade Cultural 
na Pós–Modernidade. Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 2003
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Mais que uma análise objetiva das propostas de seus programas de 
governo, demos destaque aos componentes estratégicos e emocio-
nais que as candidaturas promoveram em sua prática discursiva. A 
imprecisão e o apelo emocional ou moral das práticas discursivas, 
que poderiam ser criticados do ponto de vista racional das propostas, 
passam a ter sentido como mecanismos estratégicos de reconstrução 
da sociedade e dos seus sujeitos. Estas características fazem parte 
do discurso político populista no entender de Laclau (2007) e Mouffe 
(2014). Nossa análise procurou identificar esse componente nos dis-
cursos das principais candidaturas. 

Para caracterizar o discurso das candidaturas citadas analisamos 
um conjunto significativo de falas, textos e/ou performances regis-
trados em eventos públicos (comícios, caravanas, entrevistas, anún-
cios televisivos), declarações à imprensa, mensagens e postagens 
nas mídias sociais, que foram feitas ou expressas desde o segundo 
semestre de 2017 até outubro de 2018. Também recorremos aos 
programas de governo, menos para resumir ou avaliar as propostas 
específicas, e mais para entender as sinergias, distanciamentos ou 
mudanças entre estes programas e as falas das candidaturas4. 

Assim em cada caso, apresentamos uma pequena referência bio-
gráfica das candidaturas considerando idade, profissão, breve 
trajetória, auto-visão (o que se ressalta de si mesmo), como também 
a candidatura na visão dos seus seguidores e adversários. Pro-
curamos também destacar o que o seu perfil traz de imediato ao 
imaginário social. Foram consideradas ainda a quem estas práticas 
discursivas estavam sendo dirigidas (seus receptores ou interlo-
cutores), assim como os tons do discurso: se intelectual, técnico, 
emocional ou metafórico. 

A partir destes elementos introdutórios, passamos a análise pro-
priamente dita dos discursos reconstruindo os seguintes pontos:
• “marco do diagnóstico”, onde se identifica o problema principal 

que aflige ao país; 
• “marco do prognóstico”, que apresenta a proposta de solução 

do problema, traça a fronteira que delimita os outros, ou seja, o 
“eles” opositor, e articula a identidade do “nós”, do povo – seus 
futuros eleitores – que serão protagonistas da mudança; 

• “marco de motivação”, no qual por meio da moralização dessa 
fronteira, a naturalização de um passado histórico e os elementos 
centrais do programa político procuram estimular a seus seguidores 
a ação para superar os problemas (que começa com seus votos). 

E finalmente, destacam–se as características mais marcantes de 
cada discurso enquanto apelo.

Passemos a uma síntese dos casos:

4. Cabe destacar que todo o con-
junto significativo de falas, textos 
e/ou performances em comícios, 
caravanas, entrevistas, anúncios 
televisivos, declarações à impren-
sa, mensagens e postagens nas 
mídias sociais utilizados na pes-
quisa são de domínio público e 
não são resultado de entrevistas 
ou questionários submetidos aos 
candidatos e candidata de forma 
direta ou indireta pela pesquisa. 
Fizemos assim uso apenas de 
material previamente publicado 
em veículos de informação aber-
ta. O mesmo se aplica a auto–vi-
são dos candidatos e candidata 
como também à perspectiva 
mencionada dos seus seguidores 
e adversários.
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Marina: a Nova Política. O discurso político de Marina – Maria 
Osmarina da Silva – mulher, negra, 60 anos, candidata pela Rede 
Sustentabilidade e que tem como vice o deputado do PV Eduardo 
Jorge, constrói uma auto–identidade, reforçada pelos seus apoia-
dores, que articula a ambientalista de reconhecimento internacional, 
a evangélica convertida após passar por graves problemas de saú-
de, a política íntegra e ética não envolvida em escândalos e também 
o imaginário da superação e da ascensão social: de menina analfa-
beta num seringal de Acre a candidata à presidência da República 
pela terceira vez. Seus antagonistas conservadores a veem como 
melancia – verde por fora, vermelha por dentro – pelo fato de ter 
sido petista. Para a esquerda, Marina é criticada pelo oportunismo 
político em razão de sua glorificação da Operação Lava Jato. Tam-
bém há críticas tingidas de machismo ao desqualificá–la por sua 
fragilidade para o cargo que disputa 

O discurso de Marina se constrói em torno da identificação de uma 
demanda e insatisfação latentes na sociedade brasileira, a qual tem 
vivido, especialmente no período recente, paixões exacerbadas em 
relação à política e ao sistema político de modo geral: a sociedade 
está indignada, insatisfeita com a política, não se sente representada. 
Assim, identifica a crise política como principal problema a ser supe-
rado no país, pois dela derivaria o conjunto de crises e problemas. 

Com base neste diagnóstico seu discurso nomina um “nós”, sob o 
significante vazio da nova política. A nova política torna–se o ponto 
nodal5 de seu discurso, articulando em seu entorno uma cadeia 
de equivalências6 que tenta preencher as principais demandas e 
insatisfações manifestadas pela sociedade, diante do quadro de 
indignação diagnosticado, ante uma classe política que é uma frau-
de eleitoral e mantém e aprofunda a corrupção sistêmica. Assim os 
elementos ou elos dessa cadeia – todos positivos – que giram em 
torno da nova política e delimitam o “nós” seriam: verdade, ética 
e confiança; legitimidade e credibilidade; protagonismo da socie-
dade; interesse público; projeto de país, fim da reeleição; fim do 
foro privilegiado; novo modelo de governabilidade; refundação da 
república; renovação e dignidade para a política. O mecanismo de 
deslocamento de sentido destas cadeias faz que, para aquele que 
escuta, um elo atualiza os outros, conformando um campo semân-
tico amplo que não necessita ser expresso em sua totalidade para 
ser apreendido no seu conjunto. 

Sendo a construção das identidades políticas sempre em oposição, 
o discurso político de Marina nomeia como par antagonista – o 
“eles” – por meio do significante vazio da velha política ou política 
de conchavos que funciona como ponto nodal articulando os se-
guintes elos negativos: berçário da corrupção, corrupção sistêmica, 
ilegitimidade, projeto de poder pelo poder, lógica patrimonialista, 

5. Ponto nodal: elemento ou pa-
lavra articuladora das diferentes 
demandas.

6. Cadeia de equivalência: se 
constitui pela aglutinação de 
diferentes demandas em torno 
de uma delas com potencial para 
funcionar como um significante 
vazio.
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agenda de retrocessos, permanência no poder a qualquer custo, 
estelionato eleitoral, democracia de fachada, interesse de grupos 
privilegiados. 

Como forma de mobilizar, é comum que os discursos façam uma 
reconstrução mítico–histórica do passado, que estaria sob amea-
ça ou perigo. Assim, o discurso político de Marina destaca o perío-
do de 33 anos da Constituição Federal de 1988, período de con-
solidação das instituições públicas, direitos sociais e estabilidade 
política e econômica que estariam indo abaixo com as revelações 
da Lava Jato. A emoção é acionada como forma de conquistar 
corações e mentes. No lançamento de sua pré–candidatura, 
bandeiras do Brasil nas cores do partido, flamejam num teatro de 
arena, onde Marina se encontra ao centro, rodeada de seguidores 
com cartazes que destacam que não dá para querer mudar e não 
mudar: #2018 chegou. 

Seus apoiadores acreditam que Marina e seu novo partido são 
capazes de promover a chamada nova política, governando com o 
que há de melhor na sociedade, em que se incluem empresários, 
acadêmicos, técnicos, políticos independentemente de partido ou 
orientação política. 

Lula: Lula livre, o resgate de um Brasil feliz. No discurso político 
de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, homem, branco de 72 anos, me-
talúrgico e dirigente sindical, duas vezes presidente do Brasil, can-
didato pelo PT em coligação com o PCdoB e que tem como vice ao 
ex–ministro Fernando Haddad, a auto–identidade aponta para uma 
amálgama com o povo brasileiro: não sou mais uma pessoa, sou uma 
ideia, andarei pelos pés de vocês, pensarei pelas cabeças de vocês, 
já tem milhões de mulheres e homens que pensam como Lula, nós 
somos uma ideia, e eles não conseguirão prender as ideias e sonhos. 
Tendo terminado o seu segundo mandato com 87% de aprovação, 
seus críticos ressaltam que ele enganou muita gente e que é o chefão 
da quadrilha de petralhas, e que está embaralhando o jogo democrá-
tico, mantendo sua candidatura, apesar de estar preso e condenado. 

Sua interdição política marca seu diagnóstico sobre o principal 
problema do país: o golpe contra o povo. Lula preso fora das elei-
ções é a volta da exclusão social e econômica da maioria, com o 
governo que só fala em corte, corte, corte, corte... e só corta dos 
mais pobres. Com base nesse diagnóstico, Lula Livre passa a ser 
construído como o ponto nodal do seu discurso sendo o resgate de 
Lula preso, o resgate de um Brasil feliz. 

O discurso constrói um “nós” em simbiose de Lula Livre com o 
povo, os trabalhadores, as velhas e novas lideranças populares, 
movimentos sociais, sindicatos, artistas, intelectuais; a verdade; 
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a inocência; a fé na justiça imparcial baseada em provas, na po-
lítica, na negociação, na paz; no Brasil que avança e é feliz; no 
resgate da soberania e do protagonismo internacional; no sonho 
de Lula: pobre comer carne, ir pra universidade, ter carro, com-
prar casa. Sintetizando, Lula candidato é resgate da democracia 
e resgate da cidadania. 

Por sua vez, o “eles” apresenta uma cadeia de equivalências que 
articula: elites; Lava Jato do mal, policia federal e o Ministério Pú-
blico da Lava Jato; Globo e grande mídia; justiça parcial baseada 
em convicções; negação da política, violência; Brasil para poucos, 
que anda para trás, vira lata e deprimido; o sonho deles: Lula fora 
de 2018; pobre não poder andar de avião, não poder fazer univer-
sidade. Isto é: Lula fora das eleições é golpe contra o povo e perda 
da cidadania. Porém, apesar de crítico, o discurso de Lula mantém 
abertos seus canais de diálogo com a classe média, com o campo 
político e com o mercado.

Partindo da memória recente sobre o legado de seus mandatos presi-
denciais Lula e Dilma, as Caravanas Lula Pelo Brasil, realizadas entre 
setembro de 2017 e março de 2018, produzem em torno de Lula uma 
narrativa bíblica e dramática (reforçada pelas imagens em branco e 
preto). É um discurso de esclarecimento, que se dirige ao racional e de 
mobilização que se dirige à emoção por meio de imagens que criam 
uma atmosfera de devoção e simbiose entre Lula e o povo, associada 
a relatos e histórias pessoais de superação. O formato caravana tem 
também um significado de jornada coletiva, de odisseia heroica e de 
romaria que pode ser de redenção e de um novo começo, uma puri-
ficação que traduziria uma resposta para as demandas de revisão de 
diretrizes equivocadas e de erros cometidos no passado. 

Outra peça chave do seu discurso foi o ato, a fala e a performance 
realizada em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-
do, em 7 de abril de 2018, rodeado de bispos e pastores, velhas e 
novas lideranças no palanque, amalgamado com o povo em sua 
saída. O discurso emocional e de linguagem popular procurou 
mobilizar os ouvintes para um engajamento estratégico olhando 
para o futuro: não para o confronto imediato mas organizar a luta, 
num local que simboliza uma frente democrática vitoriosa no en-
frentamento da ditadura.

O discurso construído em torno de Lula livre e o resgate do Brasil 
feliz, coloca o desafio de, caso Lula ser impedido de participar das 
eleições, o seu sucessor ter que falar e agir como sua extensão. O 
primeiro vídeo oficial da campanha aponta esse caminho ao juntar a 
fala de Lula à fala de seu vice e apresentando este como Fernando 
Haddad, candidato a vice–presidente na chapa do Lula que convida 
as pessoas para essa caminhada por todo Brasil.
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Alckmin: “fazer o Brasil crescer”. O discurso político de Geraldo 
José Alckmin, homem, branco, 65 anos, médico, por quarenta anos 
ocupante de cargos políticos, recentemente governador de São 
Paulo, candidato pelo PSDB em coligação com o PTB e os partidos 
do “centrão” PP, PR, DEM, PRB e SD – e que fazem parte da base 
de sustentação do governo Temer – procura construir uma auto–
identidade que articula ser o candidato da mudança, do novo, e a 
de um político experiente e ético. 

Como justificativa para o baixo apoio popular a sua candidatura, 
argumenta que não se deve considerar as pesquisas de intenção de 
voto, pois os cenários são instáveis: as eleições mudam....tiro 20, 30 
selfies em cada viagem.. ninguém vai chegar à presidência da repúbli-
ca com sombra e água fresca; a coroa de louros só vai pra frente dos 
que esposam a coroa de espinhos. Seus críticos, apontam que ele é o 
representante do establishment neoliberal, que não se perturba quan-
do diz que São Paulo, com ele, venceu a crise hídrica ou que detrás 
da pregação de homem do diálogo está o governador que autorizou a 
repressão de manifestações como as de 2013 e de 2015. 

No marco do seu diagnóstico, o principal problema é a estagnação 
econômica do país associada a uma crise de legitimidade dos três 
poderes: executivo, legislativo e judiciário. Diante disso, Alckmin 
propõe fazer o Brasil crescer como ponto nodal de seu discurso, 
articulando uma cadeia de equivalências com as principais insatis-
fações da sociedade: desemprego, falta de renda, carga tributária. 
Para superar os problemas propõe reformas estruturantes: política, 
tributária, previdenciária e do Estado, de cunho neoliberal. 

A identidade política do “nós” se dá sob os significantes do verda-
deiro, não fazer espetáculo, experiência, destemido que enfrenta o 
corporativismo estatal e privado, respeito à coisa publica, o novo, 
abertura comercial, diálogo e convencimento, ser do povo e inte-
riorano. Na fronteira estabelecida, o “eles” representa estagnação, 
desencanto, desesperança, demagogos que só falam, o PT, o anti-
go, os que não enfrentam o corporativismo que cooptou o Brasil, o 
populismo da Venezuela, a bala como caminho ruim para resolver 
os problemas, e as dinastias políticas.

Como reconstrução mítica histórica do passado, o discurso de 
Alckmin remete – alinhado à visão tradicional da classe média – aos 
anos dourados do Brasil, a um passado próspero, apontando as 
décadas de 1930 até 1980 como período de ascensão e progresso. 

Sua imagem pessoal asséptica, de camisas impecáveis, se conjuga 
com um discurso técnico do gestor, pronunciado como provérbios 
e parábolas, mas sem carisma, reafirmando a visão de seus críticos 
de assemelhar–se a um picolé de chuchu. Ele responde: não sou 
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um showman. É um dos candidatos com menor entrada nas mídias 
sociais. Porém, sua coligação detém mais da metade do tempo 
eleitoral na TV, assim como o maior fundo partidário. 

Ciro: “projeto nacional de desenvolvimento”. No discurso po-
lítico de Ciro Ferreira Gomes, homem, branco, 60 anos, formado 
em Direito, que já foi deputado, governador e ministro, e candidato 
pelo PDT tendo como sua vice a senadora Katia Abreu do MDB, a 
auto–identidade refererendada pelos seus seguidores passa por 
uma valorização de sua trajetória: tem 38 anos de vida pública e 
seu nome nunca foi associado a escândalos ou roubalheira. Ficha 
Limpa, tem o preparo, a firmeza, a experiência e a honestidade que 
o Brasil precisa. Porém, seu caráter explosivo é motivo permanente 
de críticas, até agressivas (necessita uma cirurgia de língua).

Em seu diagnóstico, o principal problema é a desindustrialização do 
país intimamente ligada ao crescimento da desigualdade social. Para 
enfrentar tais problemas, o ponto nodal de seu discurso é a construção 
de um projeto nacional de desenvolvimento que retome a industrializa-
ção, sustentado por um pacto social, uma aliança entre quem produz 
e quem trabalha no Brasil. Nesse sentido a escolha de sua vice, Katia 
Abreu procura o engajamento do agronegócio nesse projeto. 

Seu discurso propicia a delimitação de um “nós” no qual povo e 
Estado se conjugam numa cadeia de equivalência que compreende: 
centro–esquerda, povo soberano, defesa do interesse nacional, 
classe trabalhadora, pobres, burguesia nacional, setor produtivo e 
também o São Lula (velho amigo). O “eles” articula rentismo, plu-
tocracia financeira; a direita entreguista; o MDB (quadrilha); Temer 
e suas providências anti–povo e antinacional; os bolsominions; a 
bandidagem; e a burocracia do PT. 

Sua reconstrução histórica valoriza o desenvolvimentismo, e resga-
ta o legado do primeiro governo Lula: o governo mais útil ao Brasil 
e o governo Itamar Franco, que junto com o primeiro governo Lula 
– nos quais Ciro foi ministro –, teriam resistido às chantagens eme-
debistas. Procurando atrair o eleitor de Lula, diz: depois de Lula, eu 
sou o mais progressista. Com um tom enérgico e de autoridade e 
comportamento destemido, seu discurso articula um estilo tecno-
crático didático com outro emocional, usando referências populares 
nordestinas. Cirão da massa é visto por seus apoiadores como o 
único candidato capaz de promover esse projeto para o país: um 
candidato preparado, com autoridade e larga experiência na gestão 
pública, com a sinceridade e realismo de quem conhece.

Boulos: “refundar a democracia brasileira”. O discurso político 
de Guilherme Castro Boulos, homem, branco, 36 anos, formado em 
Filosofia, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
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(MTST) e um dos fundadores da frente Povo Sem Medo, candidato 
pelo PSOL em coligação com o PCB, procura reafirmar a diferença 
de militante de sua auto–identidade: política pra mim não é carreira, 
política pra mim é desafio e ousadia. A escolha de Sônia Guajajara 
como primeira indígena a disputar a vice–presidência em 518 anos 
de história do país reforça essa diferença militante. Além de sua 
juventude e falta de experiência em cargos públicos, seu engaja-
mento e militância são também o objeto das críticas mais ásperas: 
de notório promotor da violência e do confronto, agora brinca de ser 
o todo–puro do jogo político.

Seu diagnóstico identifica desigualdade social como principal pro-
blema do país, o que exige um Estado que combata os privilégios e 
crie igualdade de oportunidades para o seu povo. Para isso o ponto 
nodal de sua proposta é refundar a democracia brasileira, articulado 
à necessidade de ouvir o povo, acabar com o abismo entre Brasília 
e Brasil. Afinal, é de baixo pra cima que nós vamos mudar a política. 

A refundação da democracia brasileira e o enfrentamento à desi-
gualdade implica em colocar o dedo na ferida, delimitando o “nós”, 
a aliança que representa a diversidade do povo brasileiro: PSOL, 
PCB, articulação de povos indígenas brasileiros, MTST, coletivos 
feministas, LBGT, movimento negro, agricultores familiares e agroe-
cológicos, Mídia Ninja, artistas e intelectuais críticos, a sociedade 
organizada; isto é, os 99%. Do outro lado da fronteira fica o “eles” 
que se articula em torno do sistema político corrupto e da república 
dos bancos: grandes corporações; elites e oligarquias; o PMDB e as 
máfias do Congresso Nacional; os fundamentalismos; o monopólio 
privado da mídia; o agronegócio, sua bancada ruralista e seus vene-
nos transgênicos e devastação ambiental; isto é, os que defendem 
os interesses do 1%. 

No marco motivacional, procura inspiração no comício da Central 
do Brasil com as propostas de reformas de base, e também na 
ampla e multifacetada resistência social. Criticamente, destaca 
que o golpe jurídico–parlamentar–midiático de 2016 remeteu ao 
processo de desnacionalização iniciado na década de 90, que 
aprofundou as desigualdades sociais. Por sua vez, a defesa do 
Lula Livre não impede a crítica à agenda recessiva do PT de 2015 
resultado da infrutífera tentativa de conciliar os interesses dos 
trabalhadores e da casa grande.

Boulos expressa o seu discurso com clareza, procurando fazer que 
sua análise intelectual e sua emoção de militante dialoguem com a 
linguagem e as necessidades do povo. Para isso, parece inspirar–se 
no discurso do Lula jovem. Na aplicação do seu programa antiesta-
bilishment propõe a construção de outro projeto de poder cujo prin-
cípio seja a radicalização da democracia e da participação popular. 
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Haddad: do Lula é Haddad, Haddad é Lula para a defesa da 
democracia. No discurso político de Fernando Haddad, 55 anos, 
branco, nascido na cidade de São Paulo, professor de ciência po-
lítica na Universidade de São Paulo, ex–ministro da educação dos 
governos Lula e Dilma, ex–prefeito da cidade de São Paulo, que 
assumiu a disputa presidencial após a impugnação da candidatura 
Lula pela coalizão do PT com o PCdoB e PROS, tendo como vice a 
Manuela DÁvila, sua auto–apresentação no primeiro turno foi Ha-
ddad é Lula. Ante a interdição da candidatura de Lula, e enquanto 
vice dele na chapa original, Haddad tentou promover a transferência 
de votos do líder para ele. No segundo turno procura encontrar sua 
própria voz, auto–valorizando sua competência gerencial e a de ser 
o melhor defensor institucional da democracia.

A visão dos seus adversários apontou criticamente para duas 
vertentes. Para uns era o novo poste do Lula e a continuidade dos 
esquemas do PT. Para outros, ainda que reconhecendo qualidades 
de boa pessoa nele, consideravam, porem, que ainda não teria 
chegado o seu momento. 

No seu diagnostico o problema do pais é a ausência de politicas pú-
blicas, a falta de dialogo de consenso e de respeito as liberdades. 
Tudo acentuado pelo golpe de 2016, que promoveu o rompimento 
do pacto de 88, o desmonte do Estado Democrático de Direito, a 
negação do outro, o predomínio do despreparo, do autoritarismo, 
do ódio e da violência.

Ante isso o que se propõe como solução é que com Haddad pre-
sidente, pacificador e conciliador, o Brasil pode recuperar a paz, 
retomar a inclusão social, o crescimento econômico, com educação 
e saúde, com justiça e com democracia. Esta proposta traça a fron-
teira que delimita o “eles”, representados por Bolsonaro, associados 
numa cadeia de equivalências à perda da liberdade, a violência, ao 
Brasil para poucos, á ditadura, á perda da soberania nacional e da 
soberania popular.

Mas ao mesmo tempo, a pesar do enfrentamento antagónico expres-
so nessa oposição, Haddad procurou promover uma convergência 
conciliadora, visando ser o representante das forças democráticas. 
Assim com seu programa político Haddad procura simbolizar a de-
fesa da institucionalidade democrática e a manutenção das politicas 
de inclusão econômica e social. Ele passa a dar ênfase a uma argu-
mentação racional programática centrada em propostas, promessas 
e planos de gestão. Seu discurso a pesar de conter alguns aspectos 
emocionais, apela principalmente a razão e no máximo, no seu marco 
motivacional, chama à memória do povo o legado dos governos Lula 
com ampliação de direitos e inclusão econômica e social como nun-
ca se tinha visto no pais. 
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Bolsonaro: “cidadãos de bem, segurança e moral”. No discurso 
político de Jair Messias Bolsonaro, homem, branco, 63 anos, par-
lamentar por diversos mandatos, capitão do Exército reformado, 
candidato pelo PSL e que tem como vice o general Hamilton Mourão, 
ele se auto–define por possuir posições em defesa da família, da 
soberania nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa. Destaca também sua atuação parlamen-
tar contra a erotização infantil nas escolas e por um maior rigor disci-
plinar nesses estabelecimentos, pela redução da maioridade penal, 
pelo armamento do cidadão de bem e direito à legítima defesa, pela 
segurança jurídica na atuação policial e pelos valores cristãos. Muitos 
dos seus seguidores admiram suas posições contra a homossexua-
lidade, os direitos humanos, as mulheres bissexuais, e concordam 
que bandido bom é bandido morto. Para os seus críticos, o destaque 
obtido por Bolsonaro é fruto do contexto onde medo, ressentimento e 
raiva são estimulados, e os preconceitos e as posturas antirrepublica-
nas emergem, fertilizando o terreno para a propagação do fascismo. 

Em seu diagnóstico, o que explica e caracteriza a injustiça no Brasil 
são a crise de insegurança, e sobretudo, as crises ética e moral que 
acontecem nos últimos 30 anos quando o marxismo cultural e suas 
derivações, como o gramscismo, se uniram às oligarquias corruptas 
para minar os valores da Nação e da família brasileira. Com base 
nesse diagnóstico o discurso delimita o “nós” cidadãos de bem 
articulado a segurança e moral, defesa da família, valores cristãos 
conservadores, escola sem partido; redução da maioridade penal 
e controle da natalidade; homens que valorizam as armas, a polícia 
e os militares, e que preferem as milícias às drogas; proprietários 
que defendem a livre iniciativa, e em particular proprietários rurais e 
agronegócio que necessitam de segurança no campo.

Num apelo eficaz segundo as pesquisas eleitorais, o discurso concla-
ma os jovens que querem subir na vida, valorizando o mérito. Em sínte-
se, o “nós” está conformado pelos verdadeiros patriotas. É no âmbito 
da dimensão moral que se deve perseguir o objetivo político de mobili-
zar – e armar – os cidadãos de bem e construir uma nova ordem.

No sentido inverso, “eles”, esquerdistas é também um significante 
vazio que está associado a bandidagem, imoralidade e corrupção. 
Através da cadeia de equivalências, esquerdista como principal 
inimigo, se desdobra em grupos sociais específicos: os gays e 
homossexuais; mulheres; ativistas de direitos humanos, protetores 
de traficantes e estupradores; defensores do desarmamento; indí-
genas, quilombolas, sem terra e terroristas do campo; invasores da 
propriedade privada; movimentos sociais; comunistas; cotistas e 
bolsistas; refugiados; intelectuais e jornalistas; socialistas e social–
democratas, doutrinadores de Paulo Freire e Gramsci. Em síntese, 
os anti–patriotas.
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O passado idealizado que mobiliza Bolsonaro é o do golpe militar, 
momento de ordem e progresso. Em sua prática discursiva, a di-
fusão repetida de imagens de sua recepção nos aeroportos dos 
país carregado nos ombros por seus seguidores, portando uma 
bandeira brasileira, procura reafirmar a sua condição de mito ad-
mirado pelo povo. O tom do discurso é principalmente emocional, 
direto, fundado no senso comum e, particularmente agressivo. 
Justifica sua falta de resposta ante questões específicas, alegando 
não ser da área, e sim um capitão de Exército, apesar de ter 30 
anos de exercício parlamentar. Com seu desprezo ao intelectual, 
procura converter seu limite e preconceito em virtude, tendo êxito 
nessa empreitada junto a seu eleitorado: ele é honesto, é sincero, 
reconhece que não sabe tudo.   

A aspiração do discurso político de Bolsonaro é que o processo 
eleitoral seja dominado pelo moralismo, em que o mito represente 
o sentimento da família ordeira brasileira, ancorado na tradição e 
na propriedade. Para ele, os recentes governos democráticos es-
querdistas aniquilaram a ordem, a moral e os avanços do período 
militar, tornando necessária a restrição dos direitos, com freio aos 
movimentos sociais por meio de seu governo: liberal economica-
mente e forte politicamente, com autoridade e disciplinador.

Qual é a importância política destes discursos? Para pensar a 
importância política dos discursos nesse processo, temos que nos 
perguntar: o que realmente pesa nessas eleições?

Em primeiro lugar, o bolso, ante do desemprego, a perda aquisitiva 
das classes médias, o endividamento. 

Em segundo lugar, o sentimento antissistema, anti o que está aí, 
seja denominado de democracia ou de parlamento ou de políticos. 
De acordo com o Índice de Confiança Social de 2018 medido pelo 
Ibope, nunca houve tanto descrédito nas instituições, sendo que 
o presidente, os partidos políticos e o Congresso Nacional são os 
piores avaliados7. 

Em terceiro lugar, o crescimento dos votos em branco, nulos e 
justificativas de ausência dada à campanha de descrédito na 
política e a interdição do candidato com maior intenção de voto 
(Lula), somando–se a isso as dificuldades de prever – nesse 
momento – o nível de transferência de votos para seu sucessor, 
Haddad, tornando os resultados majoritários e parlamentares 
mais incertos. 

Em quarto lugar, o desafio para as candidaturas de construir, ex-
pressar e replicar seus discursos por meio das novas mídias, dada a 
previsão de menor peso da TV nas eleições.

7. Jornal do Brasil. Confiar em 
quem?, 11/08/2018, pag. 1.
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Em quinto lugar, o discurso da candidatura que queira vencer não 
pode ser predominantemente intelectual, técnico e programático. 
Seu marco de diagnóstico e, sobretudo, o motivacional têm que ter 
um forte componente emocional, que chegue às pessoas. Junto 
com a razão, a paixão é parte constituinte do político. 

Em sexto lugar, saber como transmitir autoridade – e não necessaria-
mente, autoritarismo – para dar conta do sentimento urgente de mu-
dar, de por ordem na bagunça em que tem se transformado o país. 

Em sétimo lugar, na delimitação do “nós” e “eles”, o discurso da 
candidatura deve atentar para a pluralidade de posições que os 
sujeitos hoje ocupam, procurando articular no “nós”os indecisos – 
que muitas vezes pendem para os outros – por meio de uma versão 
simples e direta do que está acontecendo, apontando saídas que 
não sejam só plausíveis, mas sentidas pelos que estão escutando.
 
Por fim, não é mais possível fazer do consenso um valor absoluto. 
Teremos que aprender a conviver com o conflito, e não só com o 
consenso como fator central de nossa democracia. Assim, o candi-
dato ou candidata terá que assumir um lado da fronteira política. E 
qual fronteira prevalecerá, dependerá da eficácia e da ressonância 
dos discursos políticos nos receptores – o povo – nessa disputa 
hegemônica. |
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Maria Osmarina da Silva, Marina, mulher, negra, 60 anos, ori-
ginária dos povos da floresta é fruto da formação política da 

corrente progressista da igreja católica, através das Comunidades 
Eclesiais de Base, que se espalharam especialmente durante a 
ditadura militar no Brasil. Alfabetizada na adolescência, se formou 
como professora de história pela Universidade Federal do Acre. De-
pois de ter exercido os cargos de deputada estadual e federal, foi a 
Senadora mais jovem eleita à época, com 36 anos, seguindo como 
ministra do meio ambiente (a primeira do governo Lula) e candidata 
à presidência da República pela terceira vez, agora, pelo partido 
que criou: a Rede Sustentabilidade1.

 

Tal partido, se define como espaço de atualização da política, 
suprapartidário, como um movimento, organizado no padrão de 
uma rede, reunindo pessoas de luta e paz. Tenta, assim, fugir dos 
padrões tradicionais dos partidos, elegendo duas pessoas como 
porta- vozes ao invés da autoridade de um presidente, vagas que 
devem sempre ser ocupadas por uma pessoa jovem e outra mais 
experiente, e também um homem e uma mulher, com o intuito de 
estimular a paridade de gênero na política.

O DISCURSO POLÍTICO DE 
MARINA: A NOVA POLÍTICA
Por: Thais P. Bittencourt, Jorge O. Romano, 
Alex L. B. Vargas, Annagesse de Carvalho Feitosa, 
Paulo A. A. Balthazar, Yamira R. de Souza Barbosa

CAPÍTULO 1:

1. Para reconstruir o discurso 
politico da candidatura de Marina 
Silva as principais fontes originais 
foram o Web site do partido Rede 
Sustentabilidade e rede social de 
Marina Silva (facebook). Os textos 
analisados foram: 
• “O Brasil se encontra num 
ponto crucial de sua história 
democrática” – Texto publicado 
pelo partido Rede Sustentabi-
lidade como conjuntura, em 11 
de Abril de 2018. Disponível em:  
https://redesustentabilidade.org.
br/2018/04/11/o-brasil-se-en-
contra-num-ponto-crucial-de-
-sua-historia-democratica/ 
• Discurso Marina Silva durante 
o 3º Congresso Nacional da 
Rede, ocasião de lançamento 
de sua pré-candidatura à pre-
sidência, postado em 7 de abril 
de 2018. Disponível em vídeo 
no link: https://www.facebook.
com/marinasilva.oficial/vi-
deos/1927066317304989/ 
• Entrevista no Programa Roda 
Viva, no dia 30 de Abril de 2018, 
disponível no link: https://www.
youtube.com/watch?v=Yj9iw-
ghRNKU.
• Entrevista à rádio Joven Pan 
(Programa Pânico): “Estou sumi-
da das páginas policiais”.
E também comentários da Folha 
de são paulo e do el pais: fonte: 
https://www1.folha.uol.com.br/
opiniao/2018/04/em-lugar-ne-
nhum.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/
poder/2018/02/tem-gente-entran-
do-na-politica-com-praticas-ve-
lhas-diz-marina-silva.shtml (17 
fevereiro 2018)
https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/02/16/politi-
ca/1518808938_147938.html 
(22 fevereiro 2018)
https://brasil.elpais.com/
brasil/2017/04/06/politi-
ca/1491509969_229718.html 
(11 abril 2018)
https://www1.folha.uol.com.br/
poder/2018/04/estado-perdula-
rio-deve-acabar-diz-marina-silva.
shtml (18abril 2018)
http://piaui.folha.uol.com.br/
lupa/2018/04/19/marina-fundo-
-eleitoral/ (19abril 2018)
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Na coligação “Unidos para transformar o Brasil”, tem como vice 
Eduardo Jorge, do Partido Verde (PV), um médico e sanitarista baia-
no que tem em comum com Marina não só o início de suas carreiras 
políticas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas também o fato 
de terem saído do partido por divergências ainda durante o período 
do governo Lula. Além disso, foram colegas no PV, e ambos con-
correram às eleições de 2014 e defendem especialmente uma pauta 
ambiental para país.

A narrativa da identidade2 de Marina construída em seus discursos, 
traz o imaginário da superação e da ascensão social – um retrato 
do Brasil. De uma família de trabalhadores extrativistas, analfabeta, 
criada nas trilhas de um seringal nos rincões da floresta amazônica 
aos caminhos da política nacional.

É sua identidade de ambientalista que desperta tradicionalmente o 
imaginário social de seus apoiadores, em sua trajetória em defesa da 
floresta em pé (e com suas gentes), sob a bandeira do desenvolvi-
mento sustentável. Seus discursos, inclusive, enfatizam o reconheci-
mento internacional que conquistou, num mundo cada vez mais preo-
cupado com as mudanças climáticas e o mercado de carbono.

Sua identidade como evangélica, convertida após passar por graves 
problemas de saúde, também é importante de ser compreendida 
num país cuja população religiosa pentecostal ou neopentecostal é 
ascendente, especialmente entre as classes populares. Mesmo que 
reforce em seus discursos sua posição resolvida em favor do Esta-
do laico, é relevante o crescimento da bancada evangélica e suas 
pautas conservadoras como um grupo de interesse na representa-
ção política, contando muitas vezes com a figura do pastor como 
cabo eleitoral ou mesmo representante direto da vontade divina.

Também sua identidade construída como política íntegra, ética, não 
envolvida no cenário de acusações, delações e escândalos políticos 
que as páginas dos jornais se transformaram, tem sido bastante 
exaltada pela candidata e seus “elos” apoiadores, especialmen-
te quando responde à críticas sobre o que seria sua ausência ou 
mesmo um não posicionamento, diante dos principais eventos que 
embalam a política nacional.

Apesar de ter um índice de eleitores considerável nas pesquisas 
(maior sem Lula), não tem sido cogitada, ao menos publicamente, 
para alianças nem à esquerda, e nem à direita. Também por isso, pa-
rece ter antagonistas e críticos de todos os lados do que tem sido a 
política brasileira, refletindo o ambiente de polarização da sociedade.

Assim, pela ala mais à direita, seus antagonistas a veem como me-
lancia: verde por fora, vermelha por dentro. O fato de ter sido petista 

2. Identidade: produto das rela-
ções de antagonismo, ou seja, se 
constrói por meio da diferença. 
Há a criação de um “nós” que só 
existe pela demarcação de um 
“eles”. Além disso, sabe-se que 
o mesmo sujeito social pode ter 
identidades diversas, as quais 
aciona de acordo com o contexto 
em que está inserido.
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por muitos anos aciona o ódio e a rejeição construída (também 
discursivamente) em torno dos membros, simpatizantes, eleitores 
e mesmo ex-membros do Partido dos Trabalhadores. Nesse ponto, 
vale até revirar o início da trajetória política de Marina, com acusa-
ções de comunista e pró-luta armada de guerrilha.

Mas é exatamente dessa identidade que Marina busca se afastar, 
surfando a onda do anti- petismo que se instaura no país. De modo 
que, para a ala mais à esquerda, Marina é criticada por oportunismo 
político, e por ter posicionamentos que a aproxima dos apoiadores do 
impeachment da ex-presidenta Dilma, com a glorificação da Operação 
Lava Jato que revelou, segundo ela, a verdade, numa fé (quase que 
cega) ao culto à toga do que tem sido a atuação do judiciário brasileiro.

De ambos os lados, há críticas quanto à sua suposta fragilidade, 
em referência aos problemas de saúde que enfrentou e à aptidão 
ao cargo que disputa. Nesse ponto, devemos considerar o peso do 
machismo em desqualificar uma candidata mulher.

Mas é em torno do significante vazio do que chama a nova política 
que Marina tem construído seu campo discursivo para o pleito elei-
toral 2018. Sob o olhar da teoria do discurso, analisamos discursos3 
de Marina Silva e seu partido desde o segundo semestre de 2017 até 
agosto de 2018.

Analisamos que o discurso de Marina se constrói em torno da iden-
tificação de uma demanda e insatisfação latente na sociedade bra-
sileira, que tem vivido, especialmente no período recente, paixões 
exacerbadas em relação à política e ao sistema político de modo 
geral: a sociedade está indignada, insatisfeita com a política, não se 
sente representada e quer ser protagonista numa nova política.

Ela e seu partido identificam a crise política como principal proble-
ma a ser superado no país, pois dela derivariam as demais, como 
a crise econômica, em que destaca a alta taxa de desemprego, e a 
crise democrática, com a ilegitimidade e queda da credibilidade do 
sistema político e suas instituições. Se refere à última eleição como 
fraude e estelionato eleitoral, em que demonstra ressentimento 
pelos seus adversários que teriam feito a campanha do marqueteiro, 
da mentira, do dinheiro e da agressão.

É partir deste marco diagnóstico4 que seus discursos criam uma 
cadeia de equivalências articulando significantes flutuantes e vazios 
em torno do ponto nodal da nova política, para delimitar as identida-
des políticas – um “nós”, em antagonismo5 à um “eles”.

Assim, o marco de prognóstico, a nomeação de sua identidade 
política – “nós”, se dá sob o significante vazio do novo: a nova po-

3. Para caracterizar o discurso 
da candidatura foram identifica-
das, selecionadas e analisadas 
um conjunto significativo de 
falas, textos e/ou performances 
expressas em eventos públicos 
(comícios, entrevistas, anúncios 
televisivos), declarações à im-
prensa, mensagens e postagens 
nas mídias sociais. Também 
recorremos aos programas de 
governo, menos para resumir ou 
avaliar as propostas específicas, 
e mais para entender as siner-
gias, distanciamentos, ou mudan-
ças entre estes programas e as 
falas dos candidatos.

4. A análise, acompanhando a 
proposta do enquadramento 
(Frame analysis) particularmente 
a implementada por Errejón 
Galván (2012), que nos permite 
a reconstrução de três marcos 
específicos: Marco do diag-
nóstico, onde se identifica o 
problema principal que aflige ao 
país; Marco do prognóstico que 
apresenta a proposta de solução 
do problema, traça a fronteira que 
delimita os outros, o eles, e arti-
cula a identidade do nós, do povo 
-seus futuros eleitores- que serão 
protagonistas da mudança; Mar-
co de motivação, no qual através 
da moralização dessa fronteira, 
a naturalização de um passado 
histórico e os elementos centrais 
do programa político procura es-
timular a seus seguidores a ação 
para superar os problemas (que 
começa com seus votos).

5. Antagonismo: categoria central 
na teoria do discurso, onde ocupa 
locus ontológico na construção 
das identidades. Está centrado 
no político.  Ante a presença do 
outro é que minha identidade se 
reconstrói. A relação não surge 
de identidades plenas, mas da 
impossibilidade da constituição 
das mesmas.
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lítica, um novo partido, um partido de novo tipo, um novo modelo 
de governabilidade, temos o novo para apresentar à sociedade. 
Diferentemente do que poderia se achar inicialmente, não é a sus-
tentabilidade, mas a chamada nova política torna-se o ponto nodal 
de seu discurso, articulando em seu entorno uma cadeia de equiva-
lências que tenta preencher as principais demandas e insatisfações 
manifestadas pela sociedade, diante do quadro de indignação 
diagnosticado, ante uma classe política que é uma fraude eleitoral e 
mantém e aprofunda a corrupção sistêmica.

Ou seja, um dos recursos utilizados em seus discursos se dá em 
torno do que seria a “falta constitutiva” da sociedade, em que Ma-
rina aciona uma cadeia de equivalências, buscando preencher o 
desejo por maior protagonismo e influência, onde coloca: a saída é 
a aliança com a sociedade, vamos usar a inteligência da sociedade, 
reforçar e trazer pra dentro da política o protagonismo das pessoas, 
governar com o que há de melhor na sociedade, a sociedade que 
acredita numa nova postura.

Juntamente com o preenchimento dessa falta constitutiva, Marina 
também insere em sua cadeia de equivalências as nomeações de 
seu “nós”, de suas identidades políticas construídas discursivamen-
te, nas quais inclui algumas das propostas que defende no pleito 
2018, conforme ilustração abaixo:

 

Diagrama 1: Cadeias de Equivalência de Nós. | Elaboração própria.
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Sendo a construção das identidades políticas sempre em oposição 
à outra identidade, Marina e seu partido nomeiam como par antago-
nista “eles”, através do significante vazio da velha política, a política 
de conchavos, modelo berçário da corrupção e de solapamento do 
interesse público. Chega a nomear Temers, Renans, Jucás, Padilhas 
e mais de 200 parlamentares envolvidos em investigações, como 
ilegítimos e fraude eleitoral, que se escondem dentro dos palácios, 
sob o manto do foro privilegiado. Deste modo, a política de con-
chavos, a velha política funciona como ponto nodal articulando os 
seguintes elementos:

 

Assim, podemos dizer que a agenda discursiva de Marina disputa 
como hegemonia6 da ordem social os significados do que seria 
uma nova política, a mudança, a ética, a verdade em antagonismo 
ao significado da velha política, da corrupção sistêmica e da crise 
política. Entra na questão das alianças partidárias, colocando que 
uma aliança com a velha política seria entregar a solução para os 
mesmos que criaram os problemas.

Diagrama 2: Cadeias de Equivalência de Eles. | Elaboração própria.

6. Discurso hegemôni-
co: discurso que con-
solida uma nova ordem; 
é essencialmente um 
discurso aglutinador, 
sistematizador, de uni-
dade de diferenças.
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Como forma de mobilizar, é comum que os discursos façam uma re-
construção mítico- histórica do passado, quase sempre visto como 
glorioso, e que estariam sob ameaça ou perigo. Esse seria o marco 
motivacional, em que Marina destaca os 30 anos da Constituição 
Federal de 88 como o período de consolidação das instituições 
públicas, direitos sociais e estabilidade política e econômica que 
estariam indo abaixo com as revelações da Lava Jato.
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É também comum que haja nos discursos um apelo emotivo que 
destaque sofrimento como forma de mobilizar, e aponte a sua iden-
tidade política como solução para os problemas postos. Assim, 
Marina discursa: o povo brasileiro sofre com a desigualdade, injusti-
ça social, violência e desemprego.

A emoção também é acionada como forma de conquistar corações 
e mentes, trazendo para seu programa político o eleitor que se 
encontra desacreditado, tratando o pleito eleitoral de 2018 como a 
grande e quase única oportunidade de realizar seu desejo de mu-
dança: agora é a hora, é hora de mudar, não dá pra querer mudar e 
não mudar, NÃO-DÁ-MAIS!, #2018 chegou.

Bandeiras do Brasil nas cores do partido flamejantes num teatro de 
arena, onde Marina encontra-se ao centro, juntamente com algu-
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mas das figuras públicas de seu Partido sob o lema motivacional 
(e ambicioso) de refundar a república, e inaugurar uma nova etapa 
democrática. E é com esses símbolos, slogans e palavras de ordem 
que Marina termina sua fala emotiva sob aplausos, no lançamento 
de sua pré-candidatura.

Já durante a campanha eleitoral, é notável a adoção de um tom dis-
cursivo mais incisivo por Marina, com o uso de imperativos e exalta-
ções com forte carga emocional, quase conduzindo à uma espécie 
de transe. Isso demonstra não só a habilidade oratória de Marina, 
mas, também semelhanças com o tom discursivo e performático de 
um culto evangélico. Tem utilizado também uma expressão que se 
parece à uma oração franciscana relacionando: pra face da mentira, 
a verdade; pra face da preguiça, o trabalho; pra face do desânimo, a 
esperança; do ódio, a união. Talvez a política brasileira esteja mes-
mo precisando de um descarrego.
 

Também a fala de opinião pública tem sido bastante utilizada por 
Marina, não só através do recurso discursivo em elencar o que as 
pessoas querem, como o Brasil quer um novo ciclo de prosperida-
de, a sociedade quer renovação, como também acionando os temas 
“quentes” do momento, disputando, inclusive, com os demais can-
didatos concorrentes. Assim, observa-se um apelo crescente a sua 
figura enquanto mulher, mãe e negra, que não foi tão acionado nas 
campanhas anteriores. Isso se deve não somente ao fato de ser a 
única candidata mulher e negra, mas por estar disputando também 
com o machismo e racismo presente em alguns dos demais candi-
datos e na própria sociedade. Marina também tem usado bastante 
sua história e trajetória de vida, das dificuldades na infância pobre e 
simples, e especialmente seu trabalho como empregada doméstica, 
como forma de sensibilizar e criar identificação com as mulheres 
trabalhadoras, criando o imaginário da ascensão social.

© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Devido à sua vivência religiosa, comumente Marina aciona um dis-
curso de perspectiva moral e quase messiânica, tal como: a edu-
cação fez um milagre em minha vida, é chegada a hora do futuro, e 
nós somos a verdade.

Concluindo. Significantes vazios como “o novo” e “a mudança” 
são comumente explorados na política, especialmente nas campa-
nhas eleitorais. São termos que costumam preencher as expecta-
tivas e esperanças pelo porvir, pela ideia de futuro e de progresso 
social. Marina e seu partido acionam esse simbólico o tempo todo 
em seus discursos.

Em seu “chavão” também bastante utilizado, coloca que deseja 
que o Brasil seja economicamente próspero, culturalmente diver-
so, politicamente democrático, socialmente justo, ambientalmente 
sustentável. Uma cadeia de significantes vazios articulados em que 
cada leitor, ouvinte, expectador, cidadão, entende o que quiser de 
cada um desses elementos.

Em momentos de crise, acirram-se os conflitos e antagonismos que 
existem dentro da própria sociedade, especialmente a sociedade 
brasileira, marcada pela desigualdade social em seus percalços 
nos caminhos e descaminhos para estabelecer e fortalecer uma 
cultura democrática. O discurso de Marina se propõe a mobilizar os 
indignados, os desacreditados com a política, os não petistas, os 
críticos ao governo Lula e Dilma mas não tucanos, o voto de fiéis. 
Mas será que o discurso da nova política vai conseguir conquistar 
os 45% de pessimistas ou muito pessimistas7?

Seus “elos” e apoiadores acreditam que Marina e seu novo partido 
é capaz de propor e implementar a chamada nova política, um sig-
nificante vazio que se propõem a governar com o que há de melhor 

Marcos Fernandes/Divulgação

7. Fonte Pesquisa Ibope de Abril 
2018.
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na sociedade, em que se incluem empresários, acadêmicos, técni-
cos, políticos independentemente de partido ou orientação políti-
ca. Nesse ponto, até onde resistirá esse significante vazio da nova 
política e teste das eleições e a prática de governar, caso triunfe? 
Como governar para todos e unir o país, com o apoio de bancos e 
numa agenda econômica alinhada com o neoliberalismo?

De fato, a nova política vai ter que governar com as contradições de 
uma sociedade polarizada e também com os demais representantes 
eleitos pelo voto popular nas eleições 2018, e esses podem passar 
longe e não representar o que há de melhor na sociedade. Talvez por 
isso seus antagonistas há muito não a veem com o olhar do novo e 
nem da esperança, especialmente após a aliança política realizada no 
segundo turno de 2014, com o então candidato Aécio Neves. |

8. Vide análise a partir de seu Plano de 
governo 2018.
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Luís Inácio Lula da Silva, homem, branco, 72 anos, nascido em 
Caetés, Pernambuco, retirante nordestino, torneiro mecânico 

sem curso superior, sindicalista desde os 24 anos, fundador da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalha-
dores, ex-deputado federal constituinte, disputou por três vezes a 
presidência da República antes de vencer as eleições e ocupar o 
cargo por dois mandatos (entre 01/01/2003 e 01/01/2011). Deixou 
seu último governo com o índice recorde de 87% de aprovação po-
pular1, emplacando por duas vezes seguidas sua sucessora, Dilma 
Rousseff. Enfrentando as forças do atraso nas sequelas do golpe 
legislativo, jurídico e midiático de 2016, foi escolhido como candida-
to a disputar as eleições de 2018 pela coalizão do PT com o PCdoB 
e PROS, tendo como vice o ex-Ministro da Educação e ex-Prefeito 
de São Paulo, Fernando Haddad, do seu partido. 

Nas páginas seguintes, procuraremos analisar o discurso político de 
Lula candidato em 2018 – entendendo discurso como um conjunto 
que envolve texto e contexto, fala e performance – a partir, princi-
palmente, de um corpo formado por três práticas discursivas recen-
tes: primeiro a Caravana Lula pelo Brasil realizada entre setembro 
de 2017 e fevereiro de 2018 como uma prática única e complexa; 
depois uma entrevista dada a Folha de S. Paulo algumas semanas 
antes da sua prisão; e por fim, a fala e a performance do dia 7 de 
abril de 2018 proferida em frente ao sindicato dos metalúrgicos de 
São Bernardo, pouco antes de aceitar a ordem de prisão.

Em nossa análise estaremos utilizando as categorias propostas por 
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2007, 2015, 2014,)2 de “signifi-
cantes vazios”, “cadeias de equivalência” e fronteiras políticas que 
demarcam a “luta antagônica” pela hegemonia que se expressa na 
disputa entre discursos políticos. Nesta concepção toda identidade 
se constitui pela diferença, é relacional, demarca uma exclusão e 

O DISCURSO POLÍTICO DE 
LULA: LULA LIVRE, O RESGATE 
DE UM BRASIL FELIZ
Por: Paulo A. A. Balthazar, Jorge O. Romano, 
Alex L. B. Vargas, Annagesse de Carvalho Feitosa, 
Thais P. Bittencourt e Yamira R. de Souza Barbosa

CAPÍTULO 2:

1. Segundo pesquisa Ibope 
encomendada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e 
divulgada o 16/12/2010.

2. Laclau, E. La razón populista. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2007. Laclau E. e 
Mouffe, Ch. Hegemonía y estrate-
gia socialista. Hacia una radicali-
zación de la democracia. Buenos 
Aires: FCE, 2015. Mouffe, C. 
Agonística. Pensar el mundo po-
líticamente. Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2014. 
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demanda um outro como seu “exterior constitutivo” (Mouffe, 2014). 
Nesse sentido, o que confere identidade a um discurso político é a 
estruturação de um “outro” em oposição ao qual se afirma. O que 
para Mouffe implica em identificar como articular as diferenças com 
o fim de criar uma cadeia de equivalência entre diferentes lutas? 
(Mouffe, 2014). Uma cadeia de equivalências se constitui pela agluti-
nação de diferentes demandas em torno de uma delas, com poten-
cial para funcionar como um “significante vazio”, na medida em que 
perde sua singularidade originária para significar todo o conjunto 
de demandas, muitas delas, quando analisadas isoladamente, irre-
conciliáveis e contraditórias. Por isso, “cadeia de equivalências” e 
“significante vazio” são categorias relacionadas ao conflito político 
antagônico, que se aglutinam nesse conflito e só tem existência 
dentro do conflito. Nesse sentido, a lógica de construção de um 
sujeito político se dá sempre pela articulação de cadeias de equi-
valências entre diferentes demandas coletivas, dentro da luta pela 
hegemonia. 

Para Laclau e Mouffe, é através da oposição, da negação e do confli-
to (que sempre envolve a emoção) que se estruturam um “Nós” e um 
“Eles”, e que uma cadeia de equivalência entre diferentes demandas 
se torna possível. E não por um “acordo de vontades”, ou algo como 
um mínimo denominador comum, ou qualquer consenso entre sujei-
tos iguais e esclarecidos que argumentam segundo a razão. 

Dessa forma, seguindo a abordagem proposta por Laclau e Mouffe, 
é a partir desse “corpo” formado pela Caravana Lula pelo Brasil3, 
pela entrevista à Folha de S. Paulo4  e pela fala e performance do 
ato no Sindicato dos Metalúrgicos5 que construímos uma síntese 
interpretativa do discurso lulista nas eleições de 2018. Esta recons-
trução procura entender: o diagnóstico que esse discurso faz do 
momento político atual, o prognóstico para superá-lo, a fronteira 
com a qual delimita o “eles” – aqueles que têm produzido os proble-
mas que assolam o país – da construção do “nós” – isto é, a cons-
trução da identidade dos seus esperados apoiadores, assim como 
as estratégias de motivação e mobilização desse “nós” que o seu 
discurso político aciona. 

A Caravana Lula Pelo Brasil: em busca da unidade perdida
A “Caravana Lula Pelo Brasil” foi realizada entre setembro de 2017 
e março de 2018. Nas caravanas, Lula visitou suas bases eleito-
rais, produziu conteúdos para convocar essas bases, denunciar os 
fundamentos políticos das ações judiciais contra ele, denunciar o 
golpe e o desmonte promovido pelo governo Temer. E foi através da 
atualização da memória recente sobre o legado de seus mandatos 
presidenciais (incluindo o período Dilma nessa temporalidade), que 
articulou todos esses conteúdos com o projeto de retorno a presi-
dência em 2018. 

3. http://www.institutolula.org/
search?s=caravana

4. https://www.brasil247.com/
pt/247/midiatech/344723/Confira-
-a-%C3%ADntegra-da-entrevis-
ta-de-Lula-com-trechos-não-di-
vulgados-pela-Folha.htm

5. https://www1.folha.uol.com.br/
poder/2018/04/leia-a-integra-do-
-discurso-do-ex-presidente-lula-
-antes-de-se-entregar-a-pf.shtml
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Nesse sentido, na caravana, Lula fala com suas bases (é nítida a 
sobreposição do percurso das caravanas com a concentração dos 
votos obtidos pelo PT nas últimas eleições) e com a sociedade bra-
sileira beneficiada pelas políticas do lulismo (talvez já produzindo 
conteúdos para veiculação, se preso e impedido de fazer campa-
nha), mas também fala a sociedade geral que acompanha os pro-
cessos contra si.

Mapas das caravanas e dos resultados 
das eleições nacionais de 2014

http://www.institutolula.org/search?s=caravana

http://www.institutolula.org/search?s=caravana
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https://fernandonogueiracosta.
wordpress.com/2014/10/27/mapas-
-eleitorais-de-2014/

Um discurso de esclarecimento, que se dirige ao racional, e de 
mobilização, que se dirige à emoção através de imagens que criam 
uma atmosfera de devoção e simbiose entre Lula e Povo. 

Numa perspectiva performática, na caravana prevalece a dinâmica 
de um projeto de resgate onde a consigna Lula Pelo Brasil ganha 
um significado de resgate da memória do passado recente, para 
superar os problemas atuais e caminhar para um futuro melhor junto 
com Lula que anda pelo Brasil, com Lula que luta pelo Brasil. Essa 
memória recente é alçada como o principal ativo do lulismo, e ideia 
força para o próprio campo progressista onde Lula e o lulismo bus-
cam recuperar o centro na luta pela hegemonia do campo político.

No campo imagético construído por Ricardo Stucker6, a força ex-
pressiva de mãos espalmadas e braços estendidos atuam como 
elementos de redundância, que unem corpos e reforçam a identida-
de entre Lula e Povo (lentes e contraste de cores também reforçam 
as fusões). Essa dimensão vai se articulando em enunciados como: 
não sou mais uma pessoa, sou uma ideia, .... andarei pelos pés de 
vocês, pensarei pelas cabeças de vocês.... não sabem que já tem 
milhões de mulheres e homens que pensam como Lula... Nós so-
mos uma ideia, e eles não conseguirão prender as ideias e sonhos7.

6. imagens disponíveis in: https://
www.flickr.com/photos/instituto-
lula/albums

7. idem nota 2
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© Ricardo Stucker

© Ricardo Stucker
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As imagens e os sentidos envolvidos no formato da caravana produ-
zem em torno de Lula uma narrativa dramática (reforçada também 
por imagens veiculadas em branco e preto), que reúnem elementos 
da nossa cultura e religiosidade popular, imagens de romaria, das 
jornadas pelos “sertões”, envolvem provação e redenção, migra-
ções e voltas as origens, e a busca pela terra prometida, lugar de 
abundância, justiça e paz. A integração narrativa situa a persegui-
ção jurídica e a prisão como um caminho de provação onde Lula, e 
o PT, podem sair purificados. É através dessa integração imaginária 
que pautas, programas e projetos de governo são articulados a 
significações simbólicas, como o resgate de um Brasil feliz.

A atualização do legado é operada na estrutura discursiva e perfor-
mática: primeiro envolve a fala de Lula (sempre mais estratégica e 
voltada para o simbólico): Uma universidade num estado gera milha-
res de empregos..., inclusão bancária de 70 milhões de pessoas.... O 
Nordeste passou a ter desenvolvimento tipo China.... O povo passou 
a respirar esperança.... As cisternas mudaram a convivência com a 
seca8. Suas falas são seguidas de figuras representativas de seus 
mandatos que citam seus feitos de forma mais descritiva e racio-
nal. E por fim, um grande espaço para depoimentos de pessoas do 
povo sobre histórias de superação relacionadas a essas políticas. O 
núcleo discursivo será sempre o legado, que também será visitado: 
institutos federais de educação, universidades federais, unidades 
de atendimento do Mais Médicos, assentamentos e cooperativas de 
agricultores familiares, etc.

© Ricardo Stucker
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É na última etapa da caravana, na região Sul e após a sentença 
do TRF4, que Lula fará um discurso mais polarizado, em que o 
processo judicial ganha espaço e passam a ser explicitamente no-
meados os adversários que lhe movem uma perseguição política: 
A imprensa foi conivente com isso o tempo inteiro. Vocês sabem, 
o culpado desse ódio no Brasil, o estimulador desse ódio no Brasil 
chama-se Rede Globo de Televisão....Não tenho nada contra a Lava 
Jato. Tenho contra a mentira. Digo todo dia: estou sendo vítima de 
uma mentira do jornal O Globo, da Polícia Federal e de um inquérito 
mentiroso, do Ministério Público da Lava Jato que fez uma acusação 
mentirosa, e do Moro, que aceitou uma peça mentirosa e fez uma 
sentença mentirosa me condenando.9

A “Caravana Lula pelo Brasil” repetiu uma abordagem inaugurada 
na “Caravana pela Cidadania” (1993-1996): uma caminhada itineran-
te pelo interior do país chegando onde os outros não vão e dando 
voz ao povo (lideranças, pessoas anônimas do povo que ganham 
uma identidade, mulheres e crianças que falam sobre transfor-
mações e histórias de superação e conquista vividas durante os 
governos Lula e Dilma). E assim promoveu uma discursividade pro-
duzida “na” e “pela” relação entre “Lula e Povo”: Luiz Inácio Lula da 
Silva é o entrevistador. Perguntou ao atual presidente, José Maria 
Ferreira de Souza, e ao ex-presidente da Aspropen, João Simael, o 
que diriam aos trabalhadores ali, caso estivessem disputando uma 
eleição à Presidência da República....Dona Otacília recebeu Lula 
literalmente na porta de casa, onde ela estava sentada desde as 10 
horas da manhã aguardando pela chegada do ex-presidente... Eu 

© Ricardo Stucker
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fazia campanha para comprar bandeiras para ele no primeiro ano de 
campanha, Agora os poderosos querem derrubá-lo. Faz três dias 
que eu não me levantava e hoje eu me levantei, de muletas, para ver 
Lula, emocionada ao escutar a voz do petista.”10

A entrevista à Folha de São Paulo: conversando com o inimigo
Na entrevista para a Folha de São Paulo que aconteceu logo após a 
condenação de Lula no TRF4, ele afirma-se como candidato perante 
a elite, e exclui alternativas de apoio a outros candidatos; faz a defe-
sa do seu legado; denuncia o caráter político das acusações contra 
si; identifica alguns dos seus inimigos que associa ao golpe; anteci-
pa sua decisão de não romper com a institucionalidade jurídica; e se 
apresenta como candidato capaz de resgatar a normalidade demo-
crática e retomar o crescimento econômico.

A estrutura da entrevista não segue um plano único – como no 
caso das caravanas – mas é a resultante de duas intencionalidades 
opostas no diálogo (que mascara um conflito) de Lula com um dos 
protagonistas por ele denunciado como golpista, um jornal cuja 
linha editorial historicamente o demoniza e o campo político ao 
qual ele pertence, e que se dirige a um leitor se não francamente 
hostil, pelo menos pouco receptivo ao projeto político popular que 
Lula representa.  Isso torna singular a construção das cadeias de 
equivalência e da fronteira entre o “nós” e o “eles” antagônicos que 
demarcam a luta pela hegemonia. Estas cadeias e fronteiras entre 
o “nós” e o “eles” acompanham os eixos de redundância impostos 
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pela entrevistadora: o primeiro de “naturalizar” a exclusão de Lula 
das eleições de 2018, e antecipar quem seria o Plano B (quem Lula 
vai apoiar?); e o segundo de nomear quem faz parte do “eles” que 
Lula evoca em seus discursos de campanha. Lula faz uma fala de 
esclarecimento – dirigida a razão – coerente com o fato de que os 
receptores serão também segmentos das elites desiludidos e/ou 
prejudicados pelo golpe, ou com perfil progressista e legalista, e 
outros extratos de classe média intelectualizada. Segue nessa linha 
o terceiro eixo que trata da ruptura com as elites, que seria resultan-
te de um fracasso dos governos Lula e Dilma. O quarto e último eixo 
trata da crise política, das eleições, retoma mais uma vez o tema 
do quem será o Plano B mas, por fim, abre espaço para que Lula se 
posicione como candidato.

Como prática discursiva que se organiza dentro de um conflito 
ideológico entre  entrevistadora e entrevistado, Lula se manifestará 
sempre em oposição às intenções da entrevistadora: afirmando-se 
como candidato e ator central das eleições de 2018; situando o 
golpe em segmentos específicos (Globo, judiciário da Lava Jato e 
interesses do capital americano no Pré-Sal), e apresentando uma 
definição dos seus adversários (do “eles” sempre presente em suas 
falas), antagônica mas contingente, que mantém sempre abertos 
seus canais de diálogo com o opositor: empresários, patrões,  eli-
tes,  classes médias, adversários políticos, mercado, etc.

Algumas das passagens a seguir evidenciam a oposição entre 
exclusão ou inclusão na disputa presidencial (principal eixo de re-
dundância). Diz Lula:...se eu não acreditasse na possibilidade de 
que a justiça pode rever o crime cometido contra mim pelo Moro 
e pelo TRF4,..eu não precisaria fazer política....Ou quem sabe eu 
virasse um moleque de 16 anos e fosse dizer que só tem solução na 
luta armada....eu acredito na democracia, eu acredito na justiça...
eu espero que o Supremo Tribunal Federal cumprindo aquilo que 
é o seu papel constitucional analise os autos do processo, veja os 
depoimentos, veja as provas e tome uma decisão. Por isso eu tenho 
a crença de que eu vou ser candidato a presidente da República …
na minha avaliação de conjuntura, qual é o imaginário deles....se ele 
não for candidato, aumenta a chance de todo mundo....veja, eles 
têm o poder de me fazer não ser candidato.... Jornalista: O senhor 
não abre nenhuma brecha para discussão…Antes disso o senhor 
não abre nenhuma brecha? Lula: Não abro, não abro. Se eu fizer, 
minha filha, eu tô dando como fato consumado e eu não vou dar 
fato consumado. Eu vou brigar até ganhar...11

Em relação a definição do “eles” a entrevistadora tenta alargar 
esse campo para incluir todo o mercado, classes médias e outros 
atores que em algum momento também sustentaram os governos 
Lula e Dilma. Porém, Lula resiste e desloca o diálogo para o campo 

11. idem nota 3
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do interesse nacional e da legitimidade da disputa democrática: 
...não sei, são eles.....Eles são eles, eu não vou ficar nominando…e 
de repente eu vejo o tal do mercado assustado com o Lula…e eu 
fico pensando, quem é esse mercado…não pode ser o dono do 
Itaú, não pode ser os donos do Bradesco, não pode ser os donos 
do Santander.... outra coisa é você falar num bando do “iupi” que 
são responsáveis pela quebra do Leman Brothers, que depois de-
sapareceram... que vivem ganhando dinheiro....pra vender papel, 
sem vender um produto, ou seja….eles sabem que se eu voltar a 
ser presidente da República, o FMI não dará palpite na nossa eco-
nomia, não dará palpite.. Ah mas, o Bolsonaro é isso ou aquilo.... O 
Bolsonaro tem tanto direito de ser candidato como qualquer outro.... 
Quando eu falo “eles” e falo “nós”, ou seja, é porque você tem lado 
na política …12

São Bernardo, 7 de abril de 2018, Sindicato dos Metalurgicos: 
Lula encara as  forças ocultas de cabeça erguida e peito estufado
O ato e a fala do 7 de abril em São Bernardo fazem parte de uma 
prática discursiva carregada de significados na qual tendo como 
marco contextual o golpe, a arbitrariedade da Lava Jato, a persegui-
ção da mídia, uma sentença contestada juridicamente, a expedição 
do mandado de prisão em condições seletivas e a mobilização 
para a resistência, Lula vai para São Bernardo, sede do sindicato 
dos metalúrgicos do ABC, sua origem política e um dos marcos 
históricos reconhecidos do processo de redemocratização do país, 
encontrando-se com um público mobilizado para resistir. É um 
momento simbólico onde Lula apresenta sua defesa perante aquele 
tribunal que reconhece como legítimo: a sociedade comprometida 
com a democracia. 

É também um momento trágico e ápice dramático: Eu talvez viva 
o momento de maior indignação que um ser humano vive13, com 
uma defesa que move o debate do campo pessoal e privado para o 
campo coletivo e público. A fala se dirige a militância imediatamente 
mobilizada para a resistência presente (e a qual terá que dizer que 
não haverá resistência para que haja luta), às lideranças que com-
põem o “nós”, mas também ao “eles” adversário, e a toda a socie-
dade que acompanha o drama encenado. 

É uma prática discursiva com mais de uma intencionalidade (apre-
sentada na primeira pessoa, como uma peça de defesa): marca a 
prisão como injusta e política e demarca o “eles” e o “nós” da dis-
puta coletiva na qual a prisão ganha sentido. A indignação marca o 
tom do discurso. A sua finalidade é mover os ouvintes para um en-
gajamento estratégico mais que tático, para um conflito de fundo do 
qual a situação imediata é só um reflexo. Nesse sentido, através de 
uma fala ao emocional e aos afetos, utilizando linguagem popular, 
e argumentando pelo exemplo de experiências coletivas passadas, 

12. idem nota 3
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procura organizar a luta mais que chamar para a luta. É uma prática 
discursiva política olhando o futuro, mais que uma peça que procure 
só valorar e redefinir o passado, executada num local que simboliza 
o movimento popular de enfrentamento à ditadura. 

Esta prática discursiva se estrutura em quatro eixos que se desen-
volvem ao longo da fala: o primeiro e principal eixo de redundância 
situa Lula como preso político, os processos judiciais como perse-
guição política, e articula a perseguição ao Lula como perseguição 
ao povo. Na dimensão emocional, expõe e ressalta o conteúdo de 
injustiça e a indignação de Lula. Um segundo eixo destaca a relação 
de Lula com o povo, que passa por sua trajetória de vida, pelo sindi-
cato como sua escola política, pelo seu compromisso com a forma-
ção dos trabalhadores, por seus vínculos com os movimentos so-
ciais e pela relação histórica sua e do sindicato com a conquista da 
democracia. O terceiro eixo envolve a demarcação do “nós” pelas 
forças aglutinadas em torno de Lula naquele momento e a articula-
ção de uma cadeia de equivalências entre lutas, atores e demandas 
tendo como ponto nodal Lula Livre para a construção do campo 
democrático e reconquista da democracia, ao mesmo tempo que 
estabelece a fronteira com o campo contrário do “eles”. 

Por fim, unificando o discurso, Lula utiliza sua trajetória para cos-
turar a mensagem central de convocatória para a luta, através de 
exemplos práticos que são equiparados à situação atual: como 

© Francisco Proner Ramos14
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primeiro exemplo a greve dos metalúrgicos de 1978 para lembrar 
que na política a vitória pode ter a aparência de derrota – naquela 
ocasião Lula e as lideranças foram presas, a greve não teve sucesso 
e as reivindicações não foram alcançadas, porém se numa perspec-
tiva imediata a luta dos metalúrgicos, o sindicato e Lula perderam 
no campo econômico, ganharam muito mais no campo político – ele 
acrescenta: ..agora nós estamos quase na mesma situação...15. A 
ideia força é que, assim como a prisão arbitrária fortaleceu o lugar 
político dos metalúrgicos e de Lula na redemocratização, a violên-
cia de Moro e da Lava Jato fortalecerão a centralidade de Lula nos 
processos políticos atuais. 

No segundo exemplo, Lula distingue força política e mandato ou 
cargo público: ..em 1986, eu fui o deputado constituinte mais votado 
.... E nós ficamos descobrindo que ...havia uma desconfiança que 
só tinha poder no PT quem tinha mandato...Deixei de ser deputado, 
queria provar ao PT que eu ia continuar sendo a figura mais impor-
tante do PT sem ter mandato....se alguém quiser ganhar de mim ... 
é trabalhar mais do que eu e gostar do povo mais do que eu16. A 
mensagem é que mesmo sendo impedido de concorrer, sua cen-
tralidade no campo político vai aumentar porque sua relação com o 
povo só vai crescer. 

A partir desses exemplos e da própria realidade vivida ali, constrói a 
convocatória para a luta transformando a aceitação do mandado em 
ato de enfrentamento político e prova de inocência: ...eu acho que 
tanto o TRF-4 quanto o Moro, a Lava Jato e a Globo, elas têm um 
sonho de consumo. O sonho de consumo é que, primeiro, o golpe 
não terminou com a Dilma. O golpe só vai concluir quando eles 
conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a pre-
sidente da República em 2018.  E articula seu drama pessoal como 
o drama coletivo: Eu talvez viva o momento de maior indignação 
que um ser humano vive. Não é fácil o que sofre a minha família... a 
antecipação da morte da Marisa foi a safadeza e a sacanagem que 
a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela.... essa gente 
eu acho que não tem filho....não tem noção do que sente uma mãe 
e um pai quando vê um filho massacrado.... E eu então, companhei-
ros, resolvi levantar a cabeça... eles não querem que eu participe 
apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós se eleger17.

A conclusão da fala é a própria estruturação da cadeia de equiva-
lências do seu discurso político, com o significante vazio e ponto 
nodal na figura de Lula Livre: Eles não querem o Lula...que pobre 
na cabeça deles.... não pode andar de avião, pobre não pode fazer 
universidade, pobre nasceu, segundo a lógica deles, de comer e 
ter coisa de segunda categoria...Eu vou atender o mandado deles... 
eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia, 
eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. 

15. idem nota 3

16. idem nota 4

17. idem nota 2
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O problema desse país chama-se vocês, a consciência do povo, 
o Partido dos Trabalhadores, o PC do B, o MST, o MTST... no dia 
que o Lula tiver enfarte. É bobagem porque o meu coração baterá 
pelo coração de vocês e são milhões de corações. Não adianta eles 
acharem que vão fazer com que eu pare, eu não pararei porque eu 
não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia mistu-
rada com a ideia de vocês....eu vou enfrentá-los aceitando cumprir 
o mandado. ...quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai 
nascer nesse país ...esse pescoço aqui não baixa, a minha mãe já 
fez um pescoço curto para ele não baixar e não vai baixar porque eu 
vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá porque vou 
provar a minha inocência18.

Reconstruindo o discurso político de Lula a partir das três 
práticas discursivas consideradas.
A caravana materializa a definição de “discurso” de Laclau que 
compreende “fala” e “ação”. Dessa forma, a síntese das caravanas 
talvez seja melhor expressada por suas imagens, que se aglutinam 
em dois eixos narrativos, liderança e identidade com o povo. O eixo 
da liderança é reforçado nas muitas imagens posicionadas atrás 
de Lula, projetando um lugar reflexivo, talvez um olhar necessário 
principalmente para a “nova classe média” que havia saído da linha 
de pobreza e que agora num caminho de volta a pobreza precisa 
ser conectada a política para reconquistar seus direitos (uma lacuna 
política denunciada pelos movimentos sociais, intelectuais e pes-
quisas pós-golpe). E o eixo da identidade com imagens que criam 
verdadeira simbiose entre Lula e Povo, e se articulam com o uso do 
“eles” e do “nós” nas suas falas – ..... nós aprendemos a ter direitos 
e não vamos aceitar perdê-los19 – colocando-o, mais que junto, den-
tro do povo e ao mesmo tempo no centro do povo. Assim, a Carava-
na Lula pelo Brasil emite mensagens afetivas, trazendo a lembrança 
de uma época em que éramos mais felizes.... mais autoconfiantes 
associando esses sentimentos à liderança de Lula, e mensagens 
racionais inventariando realizações dos governos Lula (incorporan-
do neles a gestão Dilma) traduzidas como conquistas do povo, num 
tempo em que ...aprendemos que temos direitos..20

Na entrevista à Folha de S. Paulo a principal mensagem de Lula é 
uma resposta ao primeiro eixo de redundância da entrevistadora e 
objetivo editorial: não aceito um julgamento político, não vou renun-
ciar a candidatura nem tomar qualquer atitude que possa significar 
uma submissão ao jogo do adversário21. Ao longo da entrevista Lula 
articula uma cadeia de significantes e faz uma advertência: a prisão 
é para me tirar da rua durante a eleição, será mais um ônus que um 
benefício para meus adversários22. Das três peças analisadas essa 
é a que dá centralidade a questões econômicas e relações com o 
empresariado: a questão social pouco aparece. Porém, é nessa 
peça que Lula melhor expressa a convicção de que sua candidatura 

18. idem nota 2
19. idem nota 2
20. idem nota 2
21. idem nota 3
22. idem nota 3
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é fundamental para a politização das eleições, e a aglutinação das 
forças de resistência ao golpe: quando digo que não sou o Lula, 
sou o crescimento da consciência política de milhões e milhões de 
brasileiros. Sou o resultado disso e é por isso que não posso dizer – 
não sou ou quero ser23. 

Na prática discursiva do dia 07 de abril de 2018 no Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, antes de se dirigir à Po-
lícia Federal, a mensagem resultante é a de que minha prisão nos 
tornará mais fortes na luta24. Essa mensagem pode ser compreendi-
da em três dimensões dirigidas a diferentes receptores. Na primeira, 
dirigida à militância que se mobilizou para resistir e a um “nós” 
abrangente, expressa: a prisão é política, aceito o mandado como 
ato de coragem e luta, aceito o mandado como prova da minha 
inocência e confiança de que a verdade e a justiça prevalecerão. A 
segunda, dirigida às lideranças: minha prisão inicia a reconstrução 
de um novo ‘campo democrático’; aceito o mandado porque não 
aceitar fortalece a posição do inimigo, aceito o mandado porque 
ainda que pareça que eles ganhem estarão perdendo, porque a rela-
ção do Lula com o Povo sairá fortalecida, a vitória contra o arbítrio é 
certa como foi a vitória da luta pela redemocratização.  E a terceira, 
dirigida a toda a sociedade com a construção de uma nomeação e 
de uma cadeia de equivalência tendo como ponto nodal o Lula Livre 
que passa a unificar: o resgate da ordem democrática; o resgate e 
consolidação das políticas sociais com o pobre podendo comer e 
ter coisas de primeira; o resgate da soberania e do protagonismo 
internacional; educação; saúde; emprego; trabalho; renda; e agricul-
tura familiar.

© Ricardo Stucker
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Assim, articulando a análise das três práticas discursivas conside-
radas (caravanas, entrevista ao jornal, e ato no Sindicato de São 
Bernardo), recorremos a proposta do enquadramento (Frame analy-
sis) implementada por Errejón Galván (2012)25, cientista político e um 
dos fundadores do movimento-partido, Podemos, na Espanha, que 
complementa o referencial teórico proposto por Laclau e Mouffe. 

Marcos do discurso de Lula

Marco de 
diagnóstico

Problema do país Injustiça que se destaca do problema

O golpe contra o povo pela articu-
lação de forças midiáticas, econô-

micas, judiciais e parlamentares 
visando a interdição de Lula.

  Lula preso fora das eleições é a 
volta da exclusão social e econômi-

ca da maioria.

Este Brasil das elites é o da exclusão, 
da desigualdade, onde o pobre é quem 

paga sempre a conta.

Marco 
de prog-
nóstico

Dimensão vencedora 
no diagnóstico

Traçado de 
fronteira que 

delimita os outros

Nominação que 
expressa a 
proposta

Com Lula livre, o Brasil e o 
povo feliz com inclusão social, 
crescimento econômico, com 

educação e saúde, com justiça e 
democracia. 

O sonho de Lula

As elites, a Lava Jato 
do mal, o Ministério 

Público e Polícia 
Federal da Lava 

Jato do mal; Globo 
e a grande mídia; a 
violência; o sonho 
deles; o Brasil para 
poucos; o Brasil vira 

lata e deprimido; 
a recessão; a ex-

clusão; a perda da 
cidadania.

Lula livre, Lula presi-
dente, povo incluído, 
crescimento econô-

mico. 
Brasil protagonista e 
admirado no mundo.

 Brasil feliz 

Marco de 
motivação

Ideologização da fronteira
(moralização)

Reconstrução 
histórica

(naturalização)

Programa político
(resolução)

O Brasil de Lula e do povo é 
o Brasil Feliz com inclusão, 

crescimento, emprego, salário, 
direitos e democracia

vs.
Brasil das elites é o Brasil depri-
mido, do golpe, da recessão, da 
exclusão, sem oportunidades, 

desemprego e perda de direitos

O legado dos gover-
nos Lula (e Dilma). 
Com eles o Brasil 
aprendeu a ter di-

reitos com inclusão 
econômica e social, 
justiça e confiança. 

Era o Brasil com 
crescimento econô-
mico e protagonista. 

O resgate do Lula 
implica: 

resgate do emprego 
e do salário;

resgate e ampliação 
das políticas sociais;

resgate do cresci-
mento econômico;
resgate do Brasil 

protagonista;
resgate da institu-
cionalidade demo-

crática.

25. Errejón Galván, I. La lucha por 
la hegemonía durante el primer 
gobierno del MAS en Bolivia 
(2006-2009): un análisis discursi-
vo. Tesis de doctorado. Universi-
dad Complutense. Madrid, 2012.
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Nós Eles

Lula Livre Lula preso

O povo, os trabalhadores, as velhas e novas 
lideranças populares, movimentos sociais, 

sindicatos, artistas, intelectuais 

As elites, a Lava Jato do mal, 
a Polícia Federal e o Ministério Público da 

Lava Jato, a Globo e a grande mídia, 
a covardia e bandidagem 

A verdade A mentira

A inocência, a fé na justiça imparcial basea-
da em provas

A justiça parcial baseada em convicções

Fé na política, na negociação, na paz A negação da política, a radicalização, a 
violência

Brasil que avança e é feliz Brasil para poucos

Resgate da soberania e do protagonismo 
internacional

Brasil que anda para trás, “vira lata” 
e deprimido

O “sonho de Lula”: pobre comer carne, ir pra 
universidade, ter carro, comprar casa

O “sonho deles”: pobre não poder andar de 
avião, não poder fazer universidade, só ter 

coisa de segunda categoria

Lula candidato Lula fora das eleições de 2018

Resgate da democracia e resgate 
da cidadania

 Golpe contra o povo e perda da cidadania

Os marcos a considerar são três: um marco do diagnóstico, onde 
se situa o problema principal que aflige ao país; um marco do prog-
nóstico que apresenta a proposta de solução do problema, traça a 
fronteira que delimita os outros (o “eles”), e articula a identidade do 
“nós”, do povo (seus futuros eleitores) que serão protagonistas da 
mudança; e o marco de motivação, no qual através da moralização 
dessa fronteira, a naturalização de um passado histórico e os ele-
mentos centrais do programa político organizam a ação para supe-
rar os problemas.  

A articulação de forças midiáticas, econômicas, judiciais e parla-
mentares visando a interdição de Lula marca o diagnóstico do seu 
discurso sobre o principal problema do país: o golpe contra o povo. 
Lula preso fora das eleições é a volta da exclusão social e econômi-
ca da maioria aumentando as desigualdades, com o governo que só 
fala em corte, corte, corte, corte... e só corta dos mais pobres26. 

A partir desse diagnóstico, Lula Livre passa a ser construído como 
o ponto nodal do seu discurso, passando a prognosticar que com 
Lula livre o Brasil – e o povo –  voltará a ser feliz, com inclusão 
social, crescimento econômico, educação, saúde, justiça e de-
mocracia. Com Lula presidente Brasil voltará a ser protagonista e 
admirado no mundo. 

26. idem nota 2
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No prognóstico se traça uma fronteira que delimita inicialmente 
“eles”, os outros que tem causado e causam o problema do país. 
O “eles” apresenta uma cadeia de equivalências que articula: as 
elites, a Lava Jato do mal, a Polícia Federal e o Ministério Público 
da Lava Jato, a Globo e a grande mídia, a covardia e bandidagem, 
a justiça parcial baseada em convicções; a negação da política, a 
radicalização, a violência, o Brasil para poucos, que anda para trás, 
vira lata e deprimido, o “sonho deles”: Lula fora de 2018, pobre não 
poder andar de avião, não poder fazer universidade, só ter coisa 
de segunda categoria. Isto é: Lula fora das eleições é golpe contra 
o povo e perda da cidadania. Porém, apesar de crítico, o discurso 
de Lula apresenta uma definição dos seus adversários antagônica, 
mas contingente, que mantém aberto seus canais de diálogo com a 
classe média, com o campo político e com o mercado.

A delimitação do “eles”, enquanto par antagônico, permite no dis-
curso político do candidato, a construção de um “nós” na simbiose 
de Lula Livre com o povo, os trabalhadores, as velhas e novas lide-
ranças populares, movimentos sociais, sindicatos, artistas, intelec-
tuais. Neste “nós”, se estabelece uma cadeia de equivalências que 
também inclui: a verdade, a inocência, a fé na justiça imparcial ba-
seada em provas, na política, na negociação, na paz, no Brasil que 
avança e é feliz, no resgate da soberania e do protagonismo inter-
nacional, no sonho de Lula: pobre comer carne, ir pra universidade, 
ter carro, comprar casa. Sintetizando, Lula candidato é resgate da 
democracia e resgate da cidadania. 

No que toca à motivação, visando mobilizar os futuros eleitores, por 
um lado se reforça  a delimitação e ideologização da fronteira que 
separa o “nós” e o “eles”: o Brasil de Lula e do povo é o Brasil feliz, 
com inclusão, crescimento, emprego  salário, direitos e democracia, 
que se mobiliza contra o Brasil das elites, o Brasil deprimido, do 
golpe, da recessão, da  exclusão, sem oportunidades, desemprego 
e perda de direitos. Nessa motivação se promove a atualização 
da memória histórica recente, centrada no legado de seus man-
datos presidenciais (incluindo o período Dilma). Com eles, o Brasil 
aprendeu a ter direitos com inclusão econômica e social, justiça e 
confiança. Era o Brasil com crescimento e protagonista. A memória 
de um passado recente pode ser mais forte do que um presente de 
ameaças, acusações e privação. E as práticas discursivas da cam-
panha procuram atualizar essa memória e contrapô-la ao presente. 
Uma análise do perfil demográfico dos eleitores indica também dois 
fatores que podem confirmar essa escolha: a grande concentração 
de eleitores em idade produtiva (68% entre 25 e 59 anos)27, com de-
mandas que potencialmente priorizam renda e trabalho. Uma trans-
formação radical do perfil do eleitorado com a soma dos eleitores 
com ensino médio e superior saltando de 23% e 5% em 2002 (total 
de 28%)28, para 39,8% com a experiência do ensino médio, e 14% 

27. in: http://www.tse.jus.br/eleitor/
estatisticas-de-eleitorado

28. idem nota 25
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do ensino superior em 2018 (total de 54%)29, uma mudança vincula-
da às políticas sociais e econômicas dos governos Lula.

E a terceira estratégia de motivação se manifesta por meio da solu-
ção que se propõe e que articula o programa político. Neste caso, 
no discurso político de Lula, vamos encontrar uma cadeia de equi-
valências que se constrói em torno da ideia de um resgate (o que 
pressupõe portanto um sequestro efetivado pelos golpistas contra 
Lula e contra o povo brasileiro): o resgate de um Brasil Feliz, o res-
gate da democracia, da legalidade institucional, do crescimento 
econômico, e agora o próprio resgate de Lula preso político. Esse 
resgate pode operar como um significante vazio e ponto nodal de 
uma cadeia que articula as diferentes demandas distributivas, redis-
tributivas e identitárias; de políticas sociais acionadas por beneficiá-
rios de políticas públicas, por setores prejudicados pelas políticas 
recessivas, por grupos identitários e sujeitos que tem seus direitos 
negados ou sequestrados. É o resgate de Lula pelo povo.  

Lula fala a língua do povo. Seu estilo não é tecnocrático, nem aca-
dêmico. Ele articula constantemente experiência pessoal e emoção 
com questões econômicas, políticas e sociais numa linguagem clara 
e direta, de esclarecimento, que se dirige ao racional, e de mobiliza-
ção, que se dirige à emoção. Em situações como a das caravanas, 
destacávamos que tem se construído uma narrativa quase bíblica 
e dramática, de devoção e simbiose entre Lula e o povo. Ou no ato 
na frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, rodeado 
de pessoas chaves no palanque – bispos e pastores, velhas e novas 
lideranças – e fundido com o povo na sua saída, construiu uma fala 

© Ricardo Stucker

29. idem nota 25
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orientada ao emocional, que utilizando linguagem de conhecimento 
popular procurou mover os ouvintes, não para o confronto imediato, 
mas para um engajamento estratégico olhando para o futuro. Esta 
conjugação de estilos e tons no uso da língua do povo é ao mesmo 
tempo motivo de sucesso na sua comunicação com a grande maio-
ria da população, mas também de críticas das elites e de setores de 
classe média tradicional. 

Finalmente, cabe levantar que este discurso político construído em 
torno de Lula livre e o resgate do Brasil feliz, coloca o desafio de, 
caso Lula ser impedido de participar das eleições, o seu sucessor 
ter que falar e agir como sua extensão. O primeiro vídeo oficial da 
campanha aponta esse caminho ao juntar a fala de Lula à de seu 
vice: eu sou Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na cha-
pa do Lula e te convido para essa caminhada por todo Brasil30. |

30. https://www.youtube.com/
watch?v=oT6aX6lclhU
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Geraldo José Alckmin, homem, branco, 65 anos, nascido em 
Pindamonhangaba, médico, possui mais de quarenta anos de 

vida pública enquanto ocupante de cargos políticos, cujo último foi 
o de governador de São Paulo, eleito em 2014. O presidenciável, 
cuja a vice é Ana Amélia, senadora do Partido Progressista (PP), 
é candidato à presidência do Brasil no pleito de 2018 pelo PSDB 
– situa-se, em suas próprias palavras, como político de centro-es-
querda – em coligação com o PTB e os partidos que conformam o 
“centrão” PP, PR, DEM, PRB e SD, e fazem parte também da base 
de sustentação do governo Temer.

 

O DISCURSO POLÍTICO DE 
ALCKMIN: FAZER 
O BRASIL CRESCER
Por: Annagesse de Carvalho Feitosa, Jorge O. Romano, 
Alex L. B. Vargas, Paulo A. A. Balthazar, 
Thais P. Bittencourt, Yamira R. de Souza Barbosa

CAPÍTULO 3:
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No seu discurso1, durante seu apelo político Alckmin procura cons-
truir uma auto-identidade que articula ser o candidato da mudança, 
do novo, com a de um político experiente e ético, e que jamais se 
beneficiou da coisa pública em prol de enriquecimento pessoal. 
Para tanto, aciona diversas vezes suas gestões anteriores em São 
Paulo como exemplos de governabilidade e enumera seus bens 
após suas passagens por esses cargos: Não tenho nada. 40 anos 
de vida pública e não tenho nada. Isso é a minha vida. Isso é ética. 
Isso é obrigação. Eu não vou sair por aí pregando: Eu sou o mais 
honesto do mundo. Isso é obrigação2.

Porém, apesar de seus anos de vida pública e sua trajetória, in-
cluindo as diversas vitorias nos pleitos de São Paulo, Alckmin em 
algumas ocasiões das entrevistas teve de se explicar sobre o favo-
ritismo de outros presidenciáveis em detrimento de sua candidatu-
ra, até mesmo no estado supracitado onde governou por mais de 
uma vez. Como justificativa para o baixo apoio popular à sua can-
didatura, ele argumenta que não se deve considerar as pesquisas 
de intenção de voto, pois os cenários são instáveis: as eleições 
mudam. Rejeição baixíssima. Tiro 20, 30 selfies em cada viagem 
… ninguém vai chegar à presidência da república com sombra e 
água fresca; a coroa de louros só vai pra frente dos que esposam a 
coroa de espinhos.

Apesar do que dizem seus críticos, que ele é o representante do 
establishment neoliberal e não se perturba quando diz que São 
Paulo, com ele, venceu a crise hídrica ou que detrás da pregação de 
homem do diálogo está o governador que autorizou reprimir mani-
festações como as de 2013 ou dos secundaristas em 20153, Alckmin 
nega ser candidato da tradicional política, do establishment neoli-
beral, e se autodenomina: Sou o candidato da mudança4. Alckmin 
busca aproximar-se do eleitorado acionando sempre sua história 
política, atuação em São Paulo, e as noções de legitimidade e res-
peito à coisa pública. Tentando ainda aproximar-se dos eleitores 
que não compõem a elite brasileira, além das características de sua 
forma de governar, ele insere como características pessoais em seu 
discurso o fato de ser interiorano e se diz do povo: Não sou filho da 
dinastia política e nem da fortuna pessoal. Sou do povo, lá desde o 
interior de São Paulo até hoje. Sempre [eleito] pelo voto popular5.

No discurso de Alckmin é possível reconstruir três marcos espe-
cíficos6. No primeiro deles, o marco do diagnóstico, se identifica 
como principal problema que assola o povo brasileiro a estagnação 
econômica do país associada a uma crise de legitimidade dos três 
poderes: executivo, legislativo e judiciário. As injustiças que se des-
tacam como efeito destes problemas são a falta de renda, a carga 
tributária diferenciada, o desemprego, e em geral, o aumento da 
injustiça social.

1. Para caracterizar o discurso 
da candidatura foram identifica-
das, selecionadas e analisadas 
um conjunto significativo de 
falas, textos e/ou performances 
expressas em eventos públicos 
(comícios, entrevistas, anúncios 
televisivos), declarações à im-
prensa, mensagens e postagens 
nas mídias sociais, que foram 
feitas ou expressas desde o 
segundo semestre de 2017 até 
agosto de 2018. Também recorre-
mos aos programas de governo, 
menos para resumir ou avaliar 
as propostas específicas, e 
mais para entender as sinergias, 
distanciamentos, ou mudanças 
entre estes programas e as falas 
dos candidatos.

2. Eleições 2018 – Jovem Pan 
sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

3. https://brasil.elpais.
com/brasil/2018/08/20/opi-
nion/1534778209_605609.html. 
Acessado em: 27/08/2018.

4. Especial Presidenciáveis: 
Mariana Godoy Entrevista 
(20/07/2018). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZUodhdRtqWA>. Acessado 
em: 13/08/2018.

5. Eleições 2018 – Jovem Pan 
sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

6. A análise, acompanhando a 
proposta do enquadramento (Fra-
me analysis) particularmente a 
implementada por Errejon Galvan 
(2012), permite a reconstrução de 
três marcos específicos: marco 
do diagnostico, onde se identifica 
o problema principal que aflige ao 
país; marco do prognóstico onde 
se apresenta a proposta de solu-
ção do problema, traça a fronteira 
que delimita os outros, o Eles, e 
articula a identidade do Nos, do 
povo -seus futuros eleitores- que 
serão protagonistas da mudan-
ça; e o marco de motivação, 
no qual através da moralização 
dessa fronteira, a naturalização 
de um passado histórico e os 
elementos centrais do programa 
político procura estimular a seus 
seguidores a ação para superar 
os problemas (que começa com 
seus votos).
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A partir do seu diagnóstico delineia-se também o segundo marco, o 
prognóstico. Neste marco se traça a fronteira entre o “nós” – o povo, 
o coletivo que é órfão todo dia no Brasil – desencantado e sem espe-
rança, aqueles que necessitam de emprego, renda e saúde, em anta-
gonismo aos outros, o “eles” – os demagogos e o corporativismo – a 
classe política representando a velha forma de governar.

A identidade política do “nós”, se dá sob uma articulação de signifi-
cantes numa cadeia de equivalências que inclui o verdadeiro, ético, 
não fazer espetáculo, experiência, destemido (enfrentar o corpora-
tivismo estatal e privado), respeito à coisa pública, o novo (defensor 
do coletivo), abertura comercial, diálogo e convencimento como 
bom caminho para resolver os problemas, povo e interiorano. Alck-
min ressalta que há uma tendência no Brasil em afirmar que todos 
os políticos são iguais, autodeclarando-se como o candidato que 
vai executar o que classifica como a boa política, como o candidato 
da mudança, alguém que faz, investe, representante do novo, pois 
diferente daqueles que estiveram à frente do País, o novo é defen-
der o interesse coletivo, dona Maria, seu José… O interesse coleti-
vo, … órfão no Brasil todo dia. Eu vou enfrentar as corporações. Vou 
enfrentar tanto públicas quanto privadas, tocar o dedo na ferida. 
Não minto para as pessoas. Vou fazer reforma tributária, previden-
ciária, reforma de Estado, reforma política. Eu não me escondo. Eu 

Tabela 1: Delimitação da fronteira entre “Nós” e “Eles”. | Elaboração própria.
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sou verdadeiro”7. Segundo ele, defenderá os interesses coletivos, 
enfrentará as corporações que cooptaram o Brasil: O Brasil foi 
cooptado pelo corporativismo. Corporativismo estatal – as grandes 
estruturas de Estado, os poderosos. E corporativismo privado8.

Considerando ainda que a construção das identidades políticas se 
dão em oposição, através de pares antagonistas na fronteira esta-
belecida, o “eles”, representando a estagnação, o desencanto e a 
desesperança, está articulado a demagogos que só falam; o PT; o 
antigo; os que não enfrentam o corporativismo que cooptou o Bra-
sil; o populismo como o da Venezuela; a ausência de acordos, pois 
no Brasil em 18 anos apenas 3 acordos comerciais foram feitos; os 
defensores do governo empresário; a bala enquanto um mau cami-
nho para resolver os problemas; as dinastias políticas.

7. Eleições 2018 – Jovem Pan 
sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

8. Especial Presidenciáveis: 
Mariana Godoy Entrevista 
(20/07/2018). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZUodhdRtqWA>. Acessado 
em: 13/08/2018.

Diagrama 1: Cadeias de Equivalência de Nós. | Elaboração própria.
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A distinção entre os atributos do “nós” e “eles” no discurso é clara. 
Porém, o candidato tem sido frequentemente questionado se vários 
dos atributos do “nós” realmente se aplicam ao conjunto de parti-
dos e grupos que o apoiam. Por exemplo, ao tratar sobre corrupção 
em entrevista no Jornal Nacional do dia 29 de agosto de 2018, 
quando questionado pelos entrevistadores sobre suas alianças com 
partidos do “centrão” nessa campanha, que segundo os jornalistas, 
os críticos acusam [alguns partidos] de fazer o famoso toma lá dá 
cá; partidos esses que tem 41 investigados pela Lava Jato, o candi-
dato disse que política é uma atividade essencialmente ética. Quem 
não tem compromisso com a ética tem que estar fora da política9. 
E continua: Todos os partidos têm bons quadros, então fui buscar 
no Progressista, que é um dos partidos que nos apoiam, a mais 
respeitada mulher, senadora da republica, Ana Amélia. Nós temos 
bons quadros em vários partidos e precisamos ter maioria para fazer 
as mudanças que o Brasil precisa. Quem prometer mudanças sem 
construir maioria, é conversa fiada10.

Diagrama 1: Cadeias de Equivalência de Eles. | Elaboração própria.

9. Eleições 2018 – Jovem Pan 
sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

10. Nota-se que o candidato não 
esboça preocupação no que con-
cerne à afinação desses partidos, 
pois segundo ele, os alicerces 
de suas alianças são justamente 
suas propostas: Nós estamos 
procurando fazer uma aliança 
em torno de propostas. Eu não 
escondo o que eu vou fazer. Eu 
falo, então, todo mundo sabe o 
que é que nós defendemos. Aliás, 
já fizemos em são Paulo.  Eu não 
quero ganhar a eleição a qualquer 
preço, de qualquer forma. Nós 
precisamos fazer uma aliança 
para governar o Brasil, para fazer 
as mudanças que o Brasil preci-
sa, em torno de propostas.
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Sobre os escândalos de corrupção envolvendo membros de 
seu partido, após ser indagado sobre possíveis providências, 
considerando que é o presidente do PSDB e se diz ético, limi-
tou-se a dizer que um deles foi afastado e o segundo afastou-se 
da vida pública há quase dez anos, mas desconversa quando 
questionado se irá pedir o seu desligamento, afirmando que ele 
o fará por conta própria. E ante a crítica da ética pregada pelo 
PSDB não valer para os próprios tucanos, mas somente para os 
partidos adversários, ele garantiu que a justiça e as leis são para 
todos, e embora em todos os partidos do mundo haja casos de 
pessoas que cometem erros, desvios, todos respondem por isso, 
direcionando a atenção ao PT, sugere o processo inverso: Muito 
diferentemente do PT que vai acampar na porta de penitenciaria 
e desacreditar a justiça e as instituições brasileiras.  Nós não 
fazemos isso. Tem qualquer que seja o problema, investigue-se, 
apure-se e faça justiça. Assim, reitera ser alguém que respeita e 
estimula as instituições judiciais, que não desmoraliza as institui-
ções, segundo ele, como o fez PT.

Essa dificuldade de delimitação do “nós” e do “eles”, não se dá 
só em relação aos partidos de sua coligação (que fazem parte da 
base aliada do atual governo federal) e a sua forma antiga de fazer 
política, mas também diz respeito ao próprio presidente Temer e ao 
seu partido, o MDB. Houve falas nas quais se apontava que viriam a 
fazer parte do “nós”, em particular o presidente, cujo apoio Alckmin 
disse em certa oportunidade que seria honroso e importante11. No 
entanto, posteriormente negou uma aproximação, porque o MDB 
já possuía pré-candidato, Henrique Meireles, mas abrindo também 
espaço para a crítica sobre o legítimo pelo voto em oposição ao 
ilegítimo, quando não se tem voto direto: A democracia, o voto, ele 
traz uma força muito grande… Eu nunca ocupei um cargo público 
sem ser por eleição. Foi voto do povo12. Ante o contínuo aumento 
do descrédito do presidente frente à população, com a propaganda 
eleitoral gratuita, o candidato passou a tentar distanciar-se mais de 
Temer e criticar duramente os resultados das ações do seu governo. 
Ante as respostas irritadas e irônicas em vídeo do atual presidente 
acusando-o de dizer falsidades e de ser injusto com os próprios 
partidos que fazem parte de sua coligação, incluindo o PSDB do 
próprio governador, abriu-se uma nova série de embates, querendo 
deixar claro para os eleitores, que ao menos o presidente, e sua 
herança, não fazem parte do “nós”.

Da mesma forma, ante os resultados das pesquisas eleitorais onde 
se evidenciava que Bolsonaro estava conquistando grande parte 
da potencial base de Alckmin – incluindo São Paulo, seu próprio 
estado – suas práticas discursivas passam a aumentar a crítica 
estabelecendo uma distinção clara entre o “nós” e o “eles”, opondo 
o diálogo, o convencimento, às balas, significado veementemente 

11. Alckmin diz quer [sic] apoio 
de Temer seria honroso. Dispo-
nível em: https://odia.ig.com.br/
brasil/2018/06/5550283-alck-
min-quer-apoio-de-temer.html. 
Acessado em: 29/08/2018.

12. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.
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associado à campanha do outro candidato: Olha, eu acho um horror 
[a candidatura do Bolsonaro] porque na verdade nós não vamos 
resolver o problema de emprego no Brasil à bala, nós não vamos 
atrair investimento pro Brasil à bala. Nós não vamos melhorar a 
saúde, fazer leitos de UTI, atender quem está sofrendo, quem está 
doente, à bala. Nós não vamos melhorar a qualidade da educação 
pública que é essencial pra produtividade e pro Brasil crescer, numa 
agenda de competitividade, à bala. Nós não vamos montar creches 
à bala13. Com a abertura da propaganda eleitoral anúncios nesse 
sentido passam a ser difundidos, incluindo também outros aspectos 
críticos das práticas discursivas de Bolsonaro, como o não respeito 
às mulheres, visando trazer também para o seu “nós” mulheres que 
fazem parte do maior contingente de indecisos e de pessoas que 
pretendem anular o voto.

Em outros atributos da cadeia de equivalências a distinção entre o 
“nós” e “eles” permanece sem grandes mudanças (apesar de zonas 
cinzas). Para Alckmin o Brasil precisa recuperar sua competitivi-
dade, já que em dezoito anos, referindo-se a gestões anteriores, 
apenas três acordos comerciais foram feitos. Nota-se que sob ar-
gumentos de cunho econômico, envolvendo concessões, privatiza-
ções, etc., e discurso de recuperação econômica, continua a linha 
do governo Temer. Alckmin busca convencer os eleitores que o Bra-
sil se encontra em um momento decisivo, marcado pelas eleições, 
isto é, para escolher dobrar a renda, como no Chile, ou o populismo 
da Venezuela. Garante ainda defender a responsabilidade fiscal, 
falar a verdade, a transparência, e medidas rápidas. Nem o risco do 
populismo, nem o extremismo que leva ao descaminho. Para ele o 
governo deve ser planejador, regulador e fiscalizador. O governo não 
deve ser empresário14.

Ainda no marco do prognóstico, ante a avaliação de qual é o prin-
cipal problema que aflige o país – a crise de legitimidade política e 
a estagnação econômica – e com a delimitação da fronteira entre o 
nós e o eles, o discurso do candidato passa a nominar a solução: 
Fazer o Brasil crescer: o Brasil precisa voltar a crescer, atrair inves-
timento privado e gerar emprego e renda. Sem crescimento, não 
se resolvem os problemas econômicos e sociais, e não se comba-
tem as desigualdades. Fazer o Brasil voltar a crescer é vital para 
o futuro de todos. Fazer o Brasil Crescer é o ponto nodal de seu 
discurso, articulando em seu entorno uma cadeia de equivalências 
com as principais demandas e insatisfações manifestadas pela 
sociedade, diante do desencanto e desesperança, desemprego, 
falta de renda, e a carga tributária diferenciada entre a população. 
Assim, fazer o Brasil Crescer assume as características de um sig-
nificante vazio ao qual, tanto o candidato como os seus eleitores, 
atribuem uma pluralidade de significados de acordo com os seus 
interesses e visões.

13. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018

14. Entrevista para Globo News: 
Disponível em https://www.youtu-
be.com/watch?v=YjVqDi9HemM. 
Acessado em: 15/08/2018.

15. Plano de governo de Geraldo 
Alckmin. Disponível em: https://
docs.google.com/viewerng/
viewer?url=https://www.geral-
doalckmin.com.br/programa-de-
-governo-geraldo-alckmin-2018.
pdf. Acessado em: 29/08/2018.

16. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.
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No último marco analisado, o marco da motivação, além da morali-
zação da fronteira, destacando a oposição entre “nós” – o bem – e 
“eles” – o mal, é no âmbito da questão econômica que o discurso 
do candidato persegue o objetivo político de mobilizar o povo, o 
coletivo órfão, para que juntos, a partir dos votos almejados, su-
perem os problemas e o país volte a crescer e prospere. Citando 
Juscelino Kubitschek e lançando mão de seus argumentos sobre a 
união nacional, ele promete: Vou percorrer o Brasil de Norte a Sul, 
de Leste a Oeste, pregando a união nacional, deixando de lado os 
pesadelos do passado. Os pesadelos do passado referidos no dis-
curso de Alckmin representam a divisão na qual o país se encontra, 
e os sentimentos de ódio e raiva disseminados todos os dias na 
sociedade. Como solução aos pesadelos é necessário, segundo 
ele, o aprofundamento dos diálogos, e o convencimento como táti-
ca. Tem que ganhar a sociedade. Trazer o povo junto. [E dizer] olha, 
o Brasil vai recuperar. Vai gerar emprego, renda, oportunidade pra 
[sic] poder crescer”.

17. Plano de Governo de Geraldo 
Alckmin. Disponível em: https://
www.geraldoalckmin.com.br/
wp-content/uploads/2018/08/
programa-de-governo-geraldo-
-alckmin-2018.pdf. Acessado em: 
20/08/2018.
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Também visando mobilizar aos seus seguidores, procede à recons-
trução mítica histórica do passado. Neste caso, o discurso de Alck-
min remete – alinhado à visão tradicional da classe média – aos anos 
dourados do Brasil, a um passado próspero, apontando as décadas 
de 1930 até 1980 como período de ascensão e progresso (passando 
por alto as descontinuidades democráticas e econômicas, e o agra-
vamento de questões sociais). O Brasil da década de 30 até a década 
de 1980 foi o país que mais cresceu no mundo em média. Durante 
50 anos 5% ao ano. Durante quase meio século. Nós éramos um país 
pobre, de renda baixa e passamos a ser um país de renda média, mas 
estagnamos e caímos nessa armadilha de renda média.

O programa político encarnado na sua proposta de governo, fecha o 
marco da motivação. Partindo de sua afirmação: Sou o candidato da 
mudança. Quem não quiser mudar nada eu não sou o candidato… Eu 
acho que se o Brasil não fizer mudanças sérias e rápidas, nós vamos 
entrar em decadência econômica. Segundo ele as reformas econômi-
cas, devem ser apresentadas logo em janeiro de 2019, no Congresso 
Nacional, com vistas a destravar a economia, desburocratizar, e 
trazer investimentos ao país. Alckmin argumenta que as reformas 
estruturais que irá empreender – política, tributária, previdenciária 
e do Estado, de cunho neoliberal – tem como finalidade fazer com 
que o país volte a crescer, pois: se não voltar a crescer não é só o 
governo que não vai arrecadar. Não tem emprego. A nossa meta é 
voltar o crescimento, para crescer precisa ter investimento. Pra ter 
investimento é preciso ter confiança, que é o que vamos trabalhar 
permanentemente.  Assim, abriremos a economia e faremos com que 
o comércio exterior represente 50% do PIB. Isso é vital para retomar-
mos a agenda de competitividade do pais; transformaremos o Brasil 
no país mais atrativo para empreender e investir na América Latina; 
vamos dar prioridade aos investimentos em infraestrutura, em parce-
ria com a iniciativa privada, como fator estratégico para aumento da 
competitividade da economia brasileira”.

Quanto à reforma política, o candidato defende o voto distrital ou 
distrital misto, e faz uma crítica à quantidade de partidos existentes 
no Brasil, classificando-os como pequenas e médias empresas, 
mantidas com dinheiro público, garantindo ser uma de suas metas 
reduzir a quantidade de partidos existentes. Ou nós vamos conti-
nuar nesse marasmo que tá o Brasil ou nós precisamos fazer refor-
mas. O Brasil precisa das reformas. E eu estou explicitando o que 
eu vou fazer: reforma política, exatamente para não ter 35 partidos. 
Reduzir o número de partidos, reduzir… Voto facultativo, importante 
voto distrital. Proibir coligação proporcional. Em outra ocasião ele 
afirmou todos os partidos estão fragilizados. Quando você tem 35 
partidos, claro que não tem nenhum. Está tudo fragilizado e o eleitor 
vai votar nas pessoas. Vai votar nas pessoas. Tem essa história de 
que vota em partido. Não é verdade.

18. Especial Presidenciáveis: 
Mariana Godoy Entrevista 
(20/07/2018). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZUodhdRtqWA>. Acessado 
em: 13/08/2018.

19. Plano de governo de Geraldo 
Alckmin. Disponível em: https://
docs.google.com/viewerng/
viewer?url=https://www.geral-
doalckmin.com.br/programa-de-
-governo-geraldo-alckmin-2018.
pdf. Acessado em: 29/08/2018.

20. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.
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Sua proposta política inclui desde o desenvolvimento das poten-
cialidades das regiões Norte e Nordeste em áreas como energias 
renováveis, turismo, indústria, agricultura e economia criativa, até 
outras como o combate à corrupção, incremento do bolsa família, 
proteção ao idoso, defesa das mulheres e dos LGBTI, ações contra 
violência racial, repressão ao tráfico sexual e de crianças e inclu-
são de pessoas com deficiência. Sobre a educação, ele tenta uma 
aproximação chamando as mães ao diálogo: Quero até falar com as 
mulheres, falar com as mães aqui, que nós vamos priorizar o ensino 
infantil, a educação infantil que é de 0 até 5 anos de idade. Que é 
quando o cérebro mais se forma. Quando é importante a parte emo-
cional da criança. Então é creche, 0 a 3 anos de idade e a pré-esco-
la que é o ensino infantil. Depois a qualidade do ensino fundamental, 
de 6 a 14 anos, e depois o ensino médio e técnico.

No tocante à segurança, considera que a violência em razão do 
tráfico de drogas é um dos maiores problemas de todo o Brasil e 
critica o governo federal por não cuidar das fronteiras: Nós produ-
zimos milho, cana, café, nós não produzimos cocaína. Tráfico de 
armas. Como é que entra metralhadora, fuzil? Entram pelas frontei-
ras. No entanto, em entrevista ao Jornal Nacional, já citada, Quan-
do indagado sobre o fato de a maior facção criminosa (o Primeiro 
Comando da Capital – PCC) do Brasil ter nascido em São Paulo 
e se expandido pelo país, atravessando fronteiras, o candidato 
sustenta que a segurança de são Paulo é um exemplo, e  rejeitou 
os argumentos dos entrevistadores sobre os membros da facção 
comandarem os crimes de dentro das penitenciárias, ignorando 
completamente as notícias difundidas sobre os casos de bilhetes 
em vasos sanitários e encontrados pela própria polícia. Sobre isso 
ele diz: Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam se 
tornando realidade.

Sobre seu estilo de atuação na campanha, comparado ao de outros 
candidatos mais agressivos, ele é enfático ao responder porque não 
colocaria um pouco de pimenta no chuchu: Não sou um showman. 
E define que a função de um presidente é solucionar os problemas 
sociais, atender a população, acionando, inclusive, sua identidade 
como médico para fundamentar o seu discurso: A política que eu 
acredito, moderna, é de resolver problema da população. Isso que 
interessa. Fazer o país crescer, trazer investimento, melhorar a se-
gurança, melhorar a saúde, que é o meu dever até como médico. 
Educação, reduzir custos, ter eficiência. É nisso que eu acredito, não 
é essa coisa meio do passado, de ribalta, demagógica, discursiva. Eu 
não escondo nada (suas propostas de reformas). Por esse mesmo 
viés o candidato registra a diferença primordial existente entre o falar 
e o fazer […]. Se pegar todos os outros candidatos, tudo discurso. 
Mesmo afirmando não ser um showman, justificando a ausência de 
falas inflamadas em seu discurso e sua menor entrada nas mídias so-

21. Especial Presidenciáveis: 
Mariana Godoy Entrevista 
(20/07/2018). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZUodhdRtqWA>. Acessado 
em: 13/08/2018.

22. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

23. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

24. Eleições 2018 – Jovem 
Pan sabatina Geraldo Alckmin 
(19/06/2018). Disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=AcLThe1WwbA. Acessado 
em: 13/08/2018.

25. Especial Presidenciáveis: 
Mariana Godoy Entrevista 
(20/07/2018). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZUodhdRtqWA>. Acessado 
em: 13/08/2018.
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ciais, cabe recordar que a sua coligação garantiu-lhe quase metade 
do tempo eleitoral na TV (44%), assim como o maior fundo partidário.

Sua imagem pessoal asséptica, de camisas impecáveis, se conjuga 
com um tom de discurso de gestor técnico, pronunciado com provér-
bios e parábolas, mas sem carisma nem emoção, reafirmando a visão 
de seus críticos de assemelhar-se a um picolé de chuchu (aliás, chu-
chu que quer conquistar a soja, como aponta a jornalista Eliane Brum, 
com a valorização do agronegócio em sua campanha).

Em termos de resposta a todas estas características do seu discurso 
político, segundo a pesquisa do IBOPE do dia 05/09/2018 (na qual Lula 
foi excluído), tendo começado já a propaganda eleitoral na TV, Alckmin 
apresenta um crescimento de (5%) para (9%) nas intenções de voto.  O 
seu discurso, em termos de apelo eleitoral, está conseguindo o mesmo 
êxito entre homens e mulheres (9%). Porém, em termos de idade, ele 
tem maior apoio na faixa entre 25 e 34 anos (11%) e na população mais 
idosa, isto é, com mais de 55 anos (10 %), mas não consegue atrair 
os mais jovens (5%). Seu apelo parece bem recebido entre os menos 
escolarizados: (11%) daqueles que cursaram até quarta série e (10%) 
entre aqueles que cursaram entre quinta e oitava série. Em termos de 
rendimento familiar há uma adesão equilibrada em todas as faixas, 
porém com menor apoio (8%) entre aqueles que pertencem a núcleos 
familiares e obtém mais de cinco salários mínimos. Finalmente, em ter-
mos de região, o alcance de seu discurso é melhor sucedido no Norte/
Centro Oeste e no Sudeste (10%) do que no Sul e no Nordeste (8%).

O atentado sofrido pelo candidato Bolsonaro no dia 6 de setembro 
de 2018, coloca um dilema na reorientação do discurso de Alckmin. 
Aproveitando o seu maior tempo eleitoral nos meios de comunica-
ção, além das críticas ao governo Temer e ao PT, ele vinha colo-
cando o foco – como apontamos anteriormente – na desconstrução 
crítica de Bolsonaro, do seu discurso e candidatura. E estava obten-
do êxito, veja-se tanto o aumento de suas intenções de voto como 
o crescimento da rejeição ao Bolsonaro. Porém, com o atentado 
também aumenta o risco do “efeito bumerangue”, isto é: os efeitos 
dos ataques podem se voltar contra Alckmin. O pedido de substi-
tuição de programas de rádio, críticos, já gravados pelo candidato, 
são exemplos de ações que visam contornar este risco. Porém, será 
que retomar o foco no PT e no Temer enquanto representantes do 
“eles”, sem atrair os desiludidos com o Bolsonaro, dará ao discurso 
de Alckmin o necessário impulso para mobilizar os apoios suficien-
tes para chegar ao segundo turno, e depois, numa nova reconfi-
guração de apoios, vencer a eleição? A disputa hegemônica para 
catalisar as demandas, visões e interesses no campo da direita e 
do centro direita – todas de padrão neoliberal – visando ser a opção 
viável para ganhar as eleições e governar o país, está chegando a 
momentos decisivos. E Alckmin sabe disso. |

26. https://brasil.elpais.
com/brasil/2018/08/20/opi-
nion/1534778209_605609.html. 
Acessado em: 27/08/2018.
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Ciro Ferreira Gomes, homem, branco, 60 anos, nascido em 
Pindamonhangaba, São Paulo, cresceu em Sobral, no Ceará, 

é formado em Direito e foi professor universitário. Na carreira polí-
tica foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza 
e governador do Ceará, além de ministro da Fazenda no Governo 
Itamar Franco (1992-1994) e ministro da Integração Nacional no 
primeiro Governo de Lula (2003-2006). Disputou a presidência da 
república pela primeira em 1998 e a segunda em 2002, ambos os 
pleitos pelo Partido Popular Socialista (PPS). Atualmente é filiado ao 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e disputa pela terceira vez a 
presidência, tendo como vice a senadora Kátia Abreu.

Ciro tem 38 anos de vida pública e seu nome nunca foi associado a 
escândalos ou roubalheira. Ficha Limpa, Ciro Gomes tem … o pre-
paro, a firmeza, a experiência e a honestidade que o Brasil precisa1. 
Ciro é visto como alguém que domina números e estatísticas de 
economia, segurança pública e outros assuntos, chegando até mes-
mo a ser confundido com economista. Demonstrando autoridade e 
capacidade, frequentemente ele enfatiza que é professor de direito 
e que não faz da política carreira. Eu sonho a vida inteira em servir a 
essa Nação. Só preciso de uma oportunidade do povo, afirma Ciro, 
buscando conquistar os/as eleitores2.

 

O DISCURSO POLÍTICO DE 
CIRO: PROJETO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO
Por: Yamira R. de Souza Barbosa, Jorge O. Romano, 
Alex L. B. Vargas, Annagesse de Carvalho Feitosa, 
Paulo A. A. Balthazar, Thais P. Bittencourt

CAPÍTULO 4:

© Reprodução/Youtube

1. Disponível em: https://www.
portalcirogomes.com.br/. Acesso 
em: 23/07/2018.

2. Entrevista ao Jornal Nacional, 
27 de agosto de 2018.
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No discurso de Ciro3, a construção de um projeto nacional de de-
senvolvimento é o ponto nodal, elemento que articula as diferentes 
demandas de seu discurso, sustentado por um pacto social que 
gere a reconciliação nacional, pois é preciso uma aliança entre 
quem produz e quem trabalha no Brasil, afirma Ciro. Em nossa 
análise4, esse projeto visa retomar a industrialização e enfrentar a 
desigualdade social, que compõem o marco de diagnóstico, re-
presentando os principais problemas a serem resolvidos no Brasil. 
Nas diretrizes que aparecem nas propostas para seu governo, a 
re-industrialização do país é um elemento central de sua estratégia 
de desenvolvimento, já que o setor perdeu espaço desde os anos 
1990, o que explica o baixo crescimento econômico do país nos 
últimos 30 anos. Por sua vez, combater o avanço da desigualdade 
social exige restabelecer as contas públicas a fim de que se possa 
investir em serviços públicos de qualidade.

A escolha de Kátia Abreu como vice, aponta para o papel estraté-
gico que o agronegócio deve desempenhar na geração de divisas e 
crescimento da economia de seu governo. Em entrevista concedida 
á revista Carta Capital5, Ciro declara: Queria que meu vice fosse um 
industrial de São Paulo. Não consegui. Kátia sempre se dispôs com 
muita generosidade a me ajudar. Ela é limpa, competente, séria. 
Tem dois mandatos de senadora, foi deputada federal. Votou contra 
a perversão da reforma trabalhista, votou contra o teto de gastos. 
É contra a liberação dos agrotóxicos. Ela tem uma concepção com 
relação às armas. Conhece melhor do que eu o interior do Centro-
-Oeste, do Norte. E continua hoje, ela me fala de uma demanda dos 
produtores rurais por ter arma em casa. Sou um ant-iarma visceral. 
Nunca peguei em uma, nunca dei um tiro da minha vida. Sou da 
paz, mas eu a ouço. Não necessariamente concordando. E enfatiza 
que Kátia Abreu não vem porque é igual a mim, mas porque é dife-
rente, mas concordando no essencial, no projeto nacional de de-
senvolvimento, fruto de uma aliança do centro à esquerda, além de 
possibilitar crescer nas intenções de voto no Centro-Oeste e Norte, 
onde Ciro possui menos apoio.
 

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

3. Para caracterizar o discurso 
da candidatura foram identifica-
dos, selecionados e analisados 
um conjunto significativo de 
falas, textos e/ou performances 
expressas em eventos públicos 
(comícios, entrevistas, anúncios 
televisivos), declarações à im-
prensa, mensagens e postagens 
nas mídias sociais, que foram 
feitas ou expressas desde o 
segundo semestre de 2017 até 
agosto de 2018. Também recorre-
mos aos programas de governo, 
menos para resumir ou avaliar 
as propostas específicas, e 
mais para entender as sinergias, 
distanciamentos, ou mudanças 
entre estes programas e as falas 
dos candidatos. Alguns links do 
material utilizado: https://www.
cartacapital.com.br/politica/
ciro-gomes-tenho-condicao-
-de-servir-ao-pais. Acesso 
em: 11/04/2018. https://www1.
folha.uol.com.br/poder/2018/03/
jamais-assinaria-uma-carta-ao-
-povo-brasileiro-diz-ciro-gomes.
shtml. Acesso em: 11/04/2018.
https://exame.abril.com.br/brasil/
ninguem-precisa-ter-medo-diz-
-ciro-ao-prometer-taxar-riqueza/. 
Acesso em: 11/04/2018.

4. A análise acompanha a pro-
posta do enquadramento (Frame 
analysis), particularmente a 
implementada por Errejón Galvan 
(2012), que nos permite a recons-
trução de três marcos específi-
cos: marco de diagnóstico, onde 
se identifica o problema principal 
que aflige ao país; marco de prog-
nóstico, que apresenta a propos-
ta de solução do problema, traça 
a fronteira que delimita os outros, 
o eles, e articula a identidade do 
nós, do povo -seus futuros eleito-
res- que serão protagonistas da 
mudança; marco de motivação, 
no qual através da moralização 
dessa fronteira, a naturalização 
de  um passado histórico e os 
elementos centrais do programa 
político procura estimular seus 
seguidores a agir para superar 
os problemas (que começa com 
seus votos). A tabela 2 permite a 
visualização dos três marcos de 
nossa análise.

5. https://www.cartacapital.com.
br/politica/0-que-o-pt-armou-e-
-uma-fraude-diz-ciro-sobre-can-
didatura-lula/
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O Brasil não aguenta um governo de esquerda. Precisa de uma con-
ciliação entre quem produz e quem trabalha. A solução do problema, 
que passa pela construção de projeto nacional de desenvolvimento, 
traça a fronteira que delimita os outros, o “eles”, o rentismo6 enquanto 
o inimigo comum. Nesse movimento se articula também a identidade 
do “nós” – já que as identidades são produto das relações de antago-
nismo – enquanto seus futuros eleitores protagonistas da mudança. 
Nessa delimitação do “nós” o povo e o Estado se conjugam numa 
cadeia de equivalência que compreende: centro-esquerda, povo 
soberano, classe trabalhadora, pobres, burguesia nacional, setor 
produtivo, estatais, alternativa de projeto nacional, defesa do interes-
se nacional, e também o São Lula (velho amigo).

Estamos à beira do caos e temos um inimigo em comum, o rentis-
mo. É possível construir um projeto que associe concretamente os 
interesses práticos de quem trabalha com os interesses práticos de 
quem produz. Vou tentar descartelizar o sistema financeiro. Elite, 
privatização e rentismo: são os principais elementos de uma cadeia 
de equivalência que se constrói em torno do “eles” articulando: 
rentismo, plutocracia rentista/financeira; burguesia rentista; direita 
entreguista; MDB (quadrilha), Temer e suas providências anti-povo, 
anti-pobre e antinacional; bolsominions, grupos proto-fascistas e a 
esquerda, particularmente a cúpula do PT.

6. O “rentismo” assume as 
características de um significante 
vazio, isto é, palavras ou elemen-
tos de um discurso que perdem 
sua singularidade originária para 
significar todo o conjunto de 
demandas.

Tabela 1: Delimitação da fronteira entre “Nós” e “Eles”. | Elaboração própria.
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Diagramas 1 e 2: 
Cadeias de Equivalência de Nós e Eles. | Elaboração própria.
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Em termos de reconstrução do passado que é valorizado, seu dis-
curso busca recuperar o período do desenvolvimentismo, além do 
primeiro governo Lula, o governo mais útil ao Brasil e o governo 
Itamar, os quais teriam resistido à chantagem emedebista. Cabe 
destacar que Ciro foi ministro em ambos os governos. Não estou 
disposto a vender minha alma no caminho de ser presidente do 
Brasil, declara Ciro. Cabe destacar um aspecto importante na mo-
ralização da fronteira presente no discurso de Ciro com relação ao 
PT e Lula, este considerado velho amigo, São Lula, brinca, o que 
poderia levar à sua presença como parte do “nós”. Apesar da ami-
zade, a proposta de ser vice de Lula foi considerada um insulto: não 
represento o PT e discordo há tempos da compreensão que o par-
tido tem do Brasil. O PT não tem projeto de país. Aproveitou essa 
liderança extraordinária, o Lula, mas não desenhou nada institucio-
nalmente. Nem os grandes avanços, em matéria de políticas sociais, 
foram institucionalizadas. Para Ciro, a candidatura do ex-presidente 
é uma fraude, um convite à população para dançar na beira do abis-
mo, pois considera a interdição de Lula como certa, ainda que dis-
corde plenamente da sua prisão e alegue que somente ganhando as 
eleições e restaurando o Estado de direito, diante do processo de 
politização do Judiciário brasileiro, Lula poderá sair da cadeia.

Crescer com distribuição de renda, investindo em educação e polí-
ticas de acesso a bens e serviços públicos de qualidade e políticas 
econômicas que agreguem valor à produção. A meta de seu progra-
ma é alcançar, em 15 anos, o atual Índice de Desenvolvimento Hu-
mano de Portugal, crescendo a 5% ao ano. Os elementos centrais 
de seu programa político são os 12 passos para mudar o Brasil7: ge-
ração de empregos; recuperação e modernização da infraestrutura; 
desenvolvimento e meio ambiente; ciência, tecnologia e inovação, 
investir maciçamente em educação; aprimorar o SUS para melhorar 
o atendimento na saúde; combater o crime com inteligência policial 
e proteção aos jovens; criar, manter e ampliar os programas sociais; 
a cultura como afirmação da identidade nacional; respeitar a todos 
os brasileiros; combater a corrupção; defesa, política exterior e 
soberania nacional.

Questionado se aceitaria um eventual apoio da sigla do presidente 
Michel Temer caso seja eleito, Ciro revidou: Nem a pau, Juvenal. 
Meu governo vai botar pra correr ladrão e bandido. Botar pra cor-
rer até a porta da cadeia8. No primeiro dia de governo, o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica vão sair do cartel, passarão a oferecer 
política mais atrativa de juros. Vão tomar o mercado do Itaú, do 
Bradesco, do Santander. Além de aumentar a competição de ban-
cos estatais com privados, propõe o uso de reservas cambiais para 
abater a dívida pública, reforma previdenciária (transição para novo 
regime, de capitalização e unificação de tetos para servidores públi-
cos e da iniciativa privada); e reforma tributária progressiva.

7. Disponível em: 
https://www.portalcirogomes.
com.br/noticias/12-passos-para-
-mudar-o-brasil.

8. https://odia.ig.com.br/elei-
coes/2018/08/5569698-meu-
-governo-vai-botar-pra-correr-
-ladrao-e-bandido-diz-ciro.html
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Em Sabatina realizada pela Record TV, em 21 de agosto, ao ser ques-
tionado sobre ser considerado pouco confiável pelo Mercado, Ciro 
Gomes declara: A bíblia dá um ensino, dentre muitos ensinos sábios, 
de que não se deve servir a dois senhores. Porque se você se der à 
tarefa de servir dois senhores, você não servirá bem nem a um e nem 
a outro. E o meu patrão é o povo brasileiro. E enfatiza que não é um 
inconsequente e como ministro da fazenda o Brasil teve o maior su-
perávit da história, mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A escola das crianças será a prioridade do meu governo. Estão no 
Ceará 77 das 100 melhores escolas de ensino básico do Brasil. 
Ainda entre suas propostas políticas Ciro defende a expropriação 
de todos os campos de petróleo vendidos após o impeachment de 
Dilma, o debate em torno da criação de proposta sobre descrimina-
lização das drogas e a federalização do enfrentamento às facções 
criminosas, da investigação à segregação prisional. Com relação à 
regulação da mídia, Ciro acredita não ser necessário.

O plano para retirada dos devedores no Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), outra de suas propostas, vem gerando polêmica. 
Questionado durante a já citada entrevista no Jornal Nacional sobre 
a simplicidade da formulação da proposta de tirar o seu nome do 
SPC como meio para angariar votos, Ciro, que diz haver estudado 
o tema, afirma vou sim tirar o seu nome do SPC e rebate citando 
que o Refis, financiamento para rico, ninguém questiona. Para ele, 
é preciso que os 63 milhões de brasileiros que estão com o nome 
sujo possam negociar suas dívidas e voltar a consumir para reativar 
a economia; para tanto propõe que o governo financie empréstimos. 
Só quem tem horror a povo, quem não se dói com a dor do nosso 
povo, que não sabe o que é o cidadão estar humilhado, sem poder 
comprar um remédio, sem poder comprar um sapato pro filho ir pra 
escola, é que pode botar defeito numa proposta dessa, que o mun-
do inteiro sabe fazer e já faz”. A proposta denominada Nome Limpo 
teria sido copiada pelo PT, o que causou manifestações em um per-
fil na rede social Twitter, administrado por apoiadores de Ciro, que 
tem 13,5 mil seguidores, como pode ser visto na imagem abaixo.
 

https://twitter.com/juniorcalzzani/status/1033067784429883392
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9. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=yE55i99t-
ZWg. Acesso em: 25/06/2018.

Quando questionado sobre a agenda que pretende implantar, Ciro 
destaca que após resistir às bordoadas e propor nos seis primeiros 
meses de governo suas ações: Precisamos trocar a grande reforma 
fiscal por um redesenho do pacto federativo. O centro da gravidade 
real da política brasileira não está no Congresso, está nos estados. 
E defende a convocação de plebiscitos e referendos em temos 
polêmicos: para enfrentar os privilégios, a reforma da previdência 
precisa do povo. Por quê? Cerca de 25% dos benefícios são apro-
priados por 2% dos beneficiários. Quem são eles? A chibata moral 
da nação: juízes, procuradores e políticos.

Quero ser o cara que vai restaurar a ordem e a autoridade no Brasil. 
E desejo fazer isto respeitando o estado democrático de direito. O 
tom enérgico e de autoridade presente em sua fala, aliado ao com-
portamento destemido, seus deslizes, são características marcantes 
do seu discurso. Este, busca articular um estilo tecnocrático de 
forma didática, que evidencia um saber superior com um discurso 
emocional, em nome de desejos e necessidades do povo e que usa 
referencias populares, principalmente nordestinas (“trilhão” com 
“t” de “tapioca”). Porém, seu caráter explosivo e de piadas irónicas 
é motivo permanente de críticas de seus adversários, até mesmo 
agressivas, (há quem diga que Ciro necessita uma cirurgia de lín-
gua), e também por seus posicionamentos políticos progressistas. 
Ultimamente, sua imagem impetuosa vem tentando ser substituída 
por uma mais leve, de fala firme, mas mansa, demonstrando tran-
quilidade e maturidade, um Ciro soft, como dizem.

Entre seus apoiadores, além de Caetano Veloso, que o entrevistou 
recentemente9, destaca-se a Plataforma #TodosComCiro, que reúne 
mobilizadores em mais de 1200 cidades. O fortalecimento de um 
projeto nacional desenvolvimentista é um dos principais elementos 
que ecoam entre seus apoiadores, como é possível evidenciar por 
meio de depoimentos da citada plataforma. Cirão da Massa é visto 
como o único presidenciável capaz de promover esse projeto para o 
país, pois é considerado um candidato preparado, ficha limpa, com 
autoridade, larga experiência na gestão pública, e com a sincerida-
de e realismo de quem conhece os problemas do Brasil.

Seu voto vale muito”, não decida agora, pesquise, convida Ciro, 
afirmando que Deus vai abençoar essa nossa Nação e o Brasil vai 
voltar a ser feliz, em uma tentativa de conquistar eleitores. Quando 
afirma que o Brasil vai voltar a ser feliz, em semelhança com a pro-
paganda do PT, com Ciro, o Brasil vai poder sonhar de novo, e que 
depois de Lula, eu sou o mais progressista, evidencia-se uma clara 
tentativa de angariar os votos dos/as eleitores/as de Lula e/ou do 
PT. Segundo a pesquisa do Datafolha, de 20 a 21 agosto de 2018, 
no cenário com Lula como candidato pelo PT, Ciro tem apenas 
5% de intenções de votos, ampliando para 10% num cenário com 
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Haddad. Na pesquisa divulgada pelo Ibope em agosto, o cenário 
não é muito diferente, na disputa com Lula, Ciro tem 5% e com 
Haddad, Ciro sobe para 9%. Comparando com as pesquisas ante-
riores de ambos os institutos de pesquisa citados, houve pouca ou 
nenhuma variação nos números a favor de Ciro, indicando que sua 
campanha vem crescendo pouco.

Segundo a pesquisa Ibope do 28/06/2018, a menor rejeição a Ciro 
se dá nas regiões Norte e Centro Oeste (19%), seguida pelo Sul 
(20%), Sudeste (21%) e Nordeste (23%). A escolha de Kátia Abreu 
como sua vice, quem, segundo Ciro, conhece melhor do que eu o 
interior do Centro-Oeste, do Norte, pode ser um dos elementos que 
contribuam para uma maior aceitação dos/as eleitores/as da região. 
Ciro tem mais apoio entre pessoas com renda familiar maior do que 
cinco salários mínimos, principalmente homens e com ensino supe-
rior, o que indica que com um eleitorado majoritariamente de classe 
média e alta, o candidato não chegou no povão.

Apesar disso, pode-se questionar a real efetividade da aliança entre 
capital e trabalho que Ciro pretende realizar, já que a sua candida-
tura é vista com pouca simpatia por representantes do próprio setor 
produtivo. Em sabatina ao candidato realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Ciro foi vaiado quando falou na revoga-
ção da reforma trabalhista, a qual é vista como uma conquista, em-
bora não ideal, pelo setor produtivo. A proposta de Ciro de revisão 
da reforma trabalhista realizada pelo governo de Temer contraria 
claramente os interesses do setor, dificultando, na prática a aliança 
entre quem produz e quem trabalha, embora a queda nas taxas de 
juros e a maior competitividade entre os bancos despertem os inte-
resses empresariais.

Como podemos perceber ao longo da análise, além do refina-
mento, sobretudo, no linguajar econômico, e na ousadia em pro-
por um projeto nacional de desenvolvimento para o país10, Ciro 
demonstra certo realismo: Seria muita ingenuidade acreditar que 
alguém vai conseguir conciliar capital e trabalho. Apenas identifi-
co, no caso brasileiro, uma comunhão de interesses pragmáticos 
numa primeira fase, que vai nos consumir de 10 a 20 anos. No 
Brasil, o mundo da produção definha e o mundo do trabalho está 
à beira do colapso.

Dando destaque a sua trajetória política marcada pela experiência e 
honestidade, sua proposta permanece, tentando convocar aos elei-
tores a fazer parte do “nós”: a sua tão sonhada aliança entre quem 
produz e quem trabalha no Brasil para encerrar essa falsa contradi-
ção e ter solidariedade com a classe trabalhadora. Delimitando ao 
mesmo tempo o “eles” antagônico no rentismo e nas elites a serviço 
do capital estrangeiro e da especulação, a plutocracia.

10. Desde o período de redemo-
cratização adiamos a construção 
de um projeto nacional de de-
senvolvimento. E não podemos 
adiar mais.
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Além do enorme desafio de costurar essa aliança – frente à aceita-
ção das propostas e reformas neoliberais pelo empresariado – até 
onde a tentativa de mudança de tom e estilo de seu discurso, vi-
sando atrair setores de maior renda e mais intelectualizados, não 
vai contra a expectativa que parece predominar na grande maioria 
do eleitorado hoje? Isto é, a de dar crédito a um discurso que sen-
do claro e direto, técnica e intelectualmente, seja também sincero, 
valorizando a emoção e transmitindo autoridade – não necessa-
riamente autoritarismo – para dar conta do sentimento urgente de 
mudar, de pôr ordem na bagunça em que tem se transformado o 
país. O discurso normal de Ciro tinha essa “virtude”. Qual será o 
resultado eleitoral da tentativa de mudança para um discurso soft? |
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O DISCURSO POLÍTICO DE 
BOULOS: REFUNDAR A 
DEMOCRACIA BRASILEIRA
Por: Yamira R. de Souza Barbosa, Paulo A. A. Balthazar, 
Jorge O. Romano, Alex L. B. Vargas, 
Annagesse de Carvalho Feitosa e Thais P. Bittencourt

CAPÍTULO 5:

Guilherme Castro Boulos, homem, branco, 36 anos, nascido 
em São Paulo, formado em Filosofia pela Universidade de São 

Paulo, é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) e um dos fundadores da frente Povo Sem Medo. Ele é o 
mais jovem dos candidatos à Presidência da República, que disputa 
pela primeira vez, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em 
coligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sua candida-
tura tem Sônia Guajajara como vice-presidente (ou co-presidenta, 
segundo sua denominação neste discurso político), primeira indíge-
na a disputar a chapa majoritária de presidência e vice em 518 anos. 
A candidatura de Boulos e Sônia se apresenta como um projeto que 
vai além da próxima eleição: é um projeto que visa construir uma 
nova força política com um novo sujeito, ambos em formação.

© Divulgação/Vamos com Boulos e Sonia
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O Manifesto “Vamos, sem medo, com Guilherme Boulos Presiden-
te!”1, apresenta a aliança entre PSOL e MTST nas eleições de 2018 
como uma possibilidade de construir um campo político comprome-
tido com os interesses dos de baixo e o enfrentamento dos privilé-
gios da elite. Boulos, pela ousadia própria de sua juventude, inspira 
confiança e já demonstrou inúmeras vezes a radicalidade necessária 
para enfrentar os poderosos, sendo, por isso, um símbolo dessa 
aliança. Política pra mim não é carreira, política pra mim é desafio 
e ousar. Só faz sentido ser candidato à Presidência da República 
no Brasil se for pra … defender a maioria do povo brasileiro. Nós 
queremos governar para os 99%, não para 1%, afirma o candidato 
em entrevista ao programa Roda Viva, realizada no dia 07/05/20182, 
destacando a militância como elemento distintivo de sua identidade.

No marco do diagnóstico3 do discurso de Boulos4, a desigualdade 
social aparece como principal problema do país, o que exige um 
Estado que combata os privilégios e crie igualdade de oportunidades 
para o seu povo. O enfrentamento desta questão requer superar a 
crise política que nós vivenciamos, expressa na crise de representa-
ção e resultante de um sistema político que serve a 1% da população, 
às oligarquias e aos bancos, que controlam e financiam as campa-
nhas eleitorais. O ponto nodal de sua proposta, ou seja, o elemento 
que articula as diferentes demandas de seu discurso é refundar a 
democracia brasileira, o que exige ouvir o povo, acabar com o abismo 
entre Brasília e Brasil, aproximar o poder das pessoas, afinal, é de 
baixo pra cima que nós vamos mudar a política no Brasil.

No marco do prognóstico, se explicita como solução do problema 
que, para refundar a democracia brasileira e enfrentar a desigual-
dade social é preciso colocar o dedo na ferida, traçando ao mesmo 
tempo a fronteira que delimita os outros, o “eles” do “nós”. Embora 
o discurso de Boulos destaque que diferença não pode se trans-
formar em antagonismo, é possível delimitar claramente quem se 
encontra do outro lado da fronteira e que faz parte do “eles”: o MDB 
e as máfias do Congresso Nacional; oligarquias e elites; o sistema 
financeiro e a república dos bancos; os fundamentalismos; o mono-
pólio privado da mídia; as grandes corporações; o agronegócio, sua 
bancada ruralista com seus venenos transgênicos e a devastação 
ambiental; isto é, as elites e os que defendem os interesses do 1%.

A oposição ao “eles” permite reconfigurar quem faz parte ou es-
pera-se que venha a fazer parte do “nós”, dos apoiadores, dos 
eleitores da candidatura. Uma aliança que representa a diversidade 
do povo brasileiro. Por exemplo, PSOL, PCB, Articulação dos Po-
vos Indígenas Brasileiros (APIB), Movimento de Trabalhadores Sem 
Teto (MTST), coletivos feministas, LBGTs, movimento negro, outros 
grupos identitários, agricultores familiares e agroecológicos, Mídia 
Ninja, artistas e intelectuais críticos, a sociedade organizada; isto é, 

1. Disponível em: https://www.
vamoscomboulos.org/. Acesso 
em: 04/09/18.

2. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=YW-
DOV0Nk_eU. Acesso em: 
09/08/2018.

3. A análise acompanha a pro-
posta do enquadramento (Frame 
analysis), particularmente a 
implementada por Errejon Galvan 
(2012), que nos permite a recons-
trução de três marcos específi-
cos: marco de diagnóstico, onde 
se identifica o problema principal 
que aflige ao país; marco de prog-
nóstico, que apresenta a propos-
ta de solução do problema, traça 
a fronteira que delimita os outros, 
o eles, e articula a identidade do 
nós, do povo -seus futuros eleito-
res- que serão protagonistas da 
mudança; marco de motivação, 
no qual através da moralização 
dessa fronteira, a naturalização 
de um passado histórico e os 
elementos centrais do programa 
político procura estimular seus 
seguidores a agir para superar 
os problemas (que começa com 
seus votos). A tabela 2 permite a 
visualização dos três marcos de 
nossa análise.

4. Para caracterizar o discurso 
da candidatura foram identifica-
dos, selecionados e analisados 
um conjunto significativo de 
falas, textos e/ou performances 
expressas em eventos públicos 
(comícios, entrevistas, anúncios 
televisivos), declarações à im-
prensa, mensagens e postagens 
nas mídias sociais, que foram 
feitas ou expressas desde o 
segundo semestre de 2017 até 
agosto de 2018. Também recorre-
mos aos programas de governo, 
menos para resumir ou avaliar 
as propostas específicas, e 
mais para entender as sinergias, 
distanciamentos, ou mudanças 
entre estes programas e as falas 
dos candidatos.
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os 99%. Um “nós” que se organiza a partir de uma cadeia de equi-
valência representada pela diversidade, a esperança, a democracia, 
a justiça, a legalidade e a liberdade.

Diagramas 1 e 2: 
Cadeias de Equivalência de Nós e Eles. | Elaboração própria.
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No marco motivacional, se reafirma a moralização (ou ideologiza-
ção) da fronteira, entre o “nós” o povo, as maiorias, o 99%, ou seja, 
o bem; e o “eles”, as elites, oligarquias, fundamentalistas, o 1%, os 
que simbolizam o mal. Nesse mesmo marco também se identificam 
as referências ao passado histórico que fundamentam e legitimam 
sua candidatura.  O discurso de Boulos procura inspiração no co-
mício da Central do Brasil com as propostas de reformas de base e 
também na ampla e multifacetada resistência social. Criticamente 
se destaca que o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016 nos 
remeteu ao processo de desnacionalização iniciado na década de 
90, aprofundou as desigualdades sociais, o medo e a desesperança 
no Brasil. Essa ofensiva liberal visou desmontar o Estado e precari-
zar direitos. Por sua vez, a defesa do Lula Livre não impede que seu 
discurso lembre criticamente a agenda recessiva do PT resultado 
da infrutífera tentativa de conciliar os interesses dos trabalhadores e 
da Casa Grande. Conforme aparece no manifesto da candidatura de 
Boulos, a própria história do PSOL é relembrada como um símbolo 
da rejeição à política do PT: o PSOL nasceu da ousadia daqueles 
que não aceitaram os limites impostos por um regime político apo-
drecido. Nasceu buscando superar os limites do PT e seu projeto de 
conciliação de classes, e assim permaneceu como um polo de re-
sistência da esquerda no parlamento e nas lutas. Esse é nosso DNA.

Tabela 1: Delimitação da fronteira entre “Nós” e “Eles”.
Elaboração própria.
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O último componente do marco motivacional é sua proposta de 
governo expresso em seu programa político anti-establishment com 
dois eixos ordenadores: a luta contra a desigualdade e a democrati-
zação do poder político. Aqui o discurso ressalta que para combater 
os privilégios é fundamental a ampliação da noção de democracia, 

Tabela 2: Análise de marcos do discurso de Boulos. | Produção própria.
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sem restringi-la ao voto; é necessário fazer política com es-
perança, sem medo, ouvindo as pessoas. Ouvir a população 
é a primeira medida que Boulos pretende tomar se for eleito 
presidente, com a realização de um plebiscito para consultar 
a população sobre a manutenção ou revogação das medidas 
do governo ilegítimo de Michel Temer. O programa de governo 
anti-sistêmico, popular, radical e que combata o conservadoris-
mo intitulado “Vamos sem medo de mudar o Brasil” tem como 
uma de suas medidas principais acabar com a república dos 
bancos, propondo a regulação do sistema financeiro, afinal, a 
economia tem que servir à sociedade e não a sociedade à eco-
nomia. Afirma que é preciso conter a volatilidade do dólar e os 
mecanismos que geram inflação, sendo fundamental o controle 
social sobre a execução da política econômica do país.

Também em sua proposta se afirma que a crise política que 
atinge o país só poderá ser resolvida a partir da realização de 
uma profunda reforma política, que democratize o sistema polí-
tico. Uma medida fundamental para combater os privilégios é a 
realização de uma reforma tributária progressiva, com taxação 
de grandes fortunas, lucros e dividendos. O déficit na Previdên-
cia não poderá ser resolvido atacando os direitos dos traba-
lhadores, mas sim os privilégios de alguns setores, como o das 
Forças Armadas. A proposta é de um sistema previdenciário 
único, financiado por empregadores, trabalhadores e governo. 
O programa da candidatura destaca que essas medidas possi-
bilitarão realizar investimentos em setores como saúde e edu-
cação e ataca o Estado mínimo: o Estado deve ser do tamanho 
das necessidades da população, temos uma imensa carência 
de serviços públicos, como saúde, educação, segurança, além 
de uma imensa carência de infraestrutura social e urbana. 
Nossas grandes cidades são caóticas, com falta de moradia, 
saneamento e transporte, ressalta5.

No seu discurso, expresso no programa político, Boulos pro-
põe ainda enfrentar a especulação imobiliária e pretende fazer 
cumprir a função social dos imóveis, garantida na Constituição 
Federal de 1988, promovendo a desapropriação e requalifica-
ção de imóveis abandonados para moradia popular nas regiões 
centrais, não apenas periféricas. Aparecem também em seu 
programa retomar a demarcação de terras indígenas e quilom-
bolas, promover a desapropriação de terras, reconstruir a Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA) e fornecer crédito para a reforma 
agrária. Em suas propostas políticas destaca-se também a 
defesa dos direitos das mulheres, desde a equiparação salarial 
até o debate sobre o aborto, tema que deve ser visto sem ta-
bus, mas como problemática de saúde pública. Considera que 

5. Disponível em: https://www.fo-
lhadelondrina.com.br/economia/
boulos-quer-algum-controle-dos-
-fluxos-de-capital-1011185.html. 
Acesso em: 30/08/2018.
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é fundamental promover maior transparência e aumentar represen-
tatividade de mulheres, negros e negras na política, sendo um desa-
fio eleger bancadas que mostrem a diversidade da população brasi-
leira, além de políticas de enfrentamento ao genocídio da população 
negra, por meio de medidas de segurança pública que passam pela 
desmilitarização do modelo como proposto pelo Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 51.

A fala de Boulos é clara, procurando fazer que sua análise inte-
lectual e sua emoção de militante dialoguem com a linguagem do 
povo, os seus desejos e necessidades. Para isso, parece inspirar-se 
no discurso do jovem Lula. Porém, com a diferença de que apesar 
do esforço, o estilo didático faz com que os ouvintes o identifiquem 
mais como professor do que com um líder popular sindical.
 

A candidatura de Boulos conta com o apoio de alguns órfãos do 
PT e de Marina Silva.  Artistas como Sônia Braga, Letícia Sabatella, 
Wagner Moura, Paulo Betti, Gregório Duvivier, Laerte Coutinho e 
intelectuais como Chico Oliveira, Vladimir Safatle, Eduardo Viveiros 
de Castro e Frei Betto são alguns dos nomes que assinam o Ma-
nifesto “Vamos, sem medo, com Guilherme Boulos Presidente!”. 
Apesar destes apoios assim como de diversos movimentos sociais, 
a candidatura de Boulos tem 1% das intenções de votos.  Segundo 
pesquisa do Ibope datada de 11 de setembro de 2018, Boulos tem 
11% de rejeição, um dos índices mais baixos, quando comparado 
aos principais candidatos. O discurso político de sua candidatura 
tem conseguido mais eco predominantemente entre: os homens; 
de raça preta ou parda; católicos; que habitam as regiões Sudeste 
e Nordeste; compreendidos entre duas faixas etárias:16-24 e 35-44 
anos; duas faixas de escolaridade: até quarta série e com ensino 
superior; e também entre duas faixas de renda: até 1 e entre 2 e 5 
salários mínimos6.

© Divulgação/Vamos com Boulos e Sonia

6. Disponível em: https://
g1.globo.com/politica/elei-
coes/2018/eleicao-em-nu-
meros/noticia/2018/09/12/
pesquisa-ibope-de-11-de-se-
tembro-para-presidente-por-
-sexo-idade-escolaridade-ren-
da-regiao-religiao-e-raca.ghtml. 
Acesso em: 13/09/2018.
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Os opositores a Boulos o criticam por sua juventude e falta de expe-
riência em cargos públicos, além de seu engajamento e militância, 
objeto das críticas mais ásperas: de notório promotor da violência 
e do confronto, agora brinca de ser o todo-puro do jogo político. 
Por outro lado, quando questionado pelo fato de ser do MTST, mas 
proveniente da classe média, Boulos afirma que não precisa ser 
sem teto pra tá junto numa causa tão justa e legítima e sugere que 
a desconfiança para com a solidariedade é sinal da crise ética que 
estamos vivendo. Além disso, Boulos destaca que o movimento 
dá mais do que uma casa, o movimento dá esperança, portanto, o 
envolvimento que gera não se limita a questões materiais.

As críticas a Boulos também vêm do próprio PSOL. Alguns setores 
falam em um problema Boulos e na vergonha de sua candidatura, 
criticando a sua aproximação com o campo político de Lula e dei-
xando o PSOL como linha auxiliar do PT. Para esses críticos, que 
relembram o surgimento do próprio partido como dissidência do 
PT, Boulos não seria um candidato de esquerda radical e sua can-
didatura não expressa o espírito do PSOL, ao contrário de possíveis 
candidaturas do seu quadro histórico como a de Plínio de Arruda 
Sampaio Jr., o que sinaliza um possível racha interno. Já para ou-
tros setores, a aliança entre Boulos e o PSOL pode apontar para um 
novo ciclo na esquerda, cuja marca seria o combate sem tréguas 
àqueles que promoveram o golpe e hoje destroem as conquistas do 
povo brasileiro. Esse é o nosso desafio7.

Ao afirmar que é de baixo pra cima que nós vamos mudar a política 
no Brasil, o discurso da candidatura de Boulos parece indicar que 
esse projeto não se resolve nos embates internos do partido nem se 
resume à disputa das eleições de 2018. A implementação deste pro-
grama político necessita da construção de outro projeto de poder 
cujo princípio seja a radicalização da democracia e da participação 
popular na busca de outro modelo de sociedade. |

7. Disponível em: https://www.
revistaforum.com.br/sobre-as-
-resistencias-boulos-no-psol/. 
Acesso em: 03/09/2018.
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Fernando Haddad, 55 anos, branco, nascido na cidade de São 
Paulo, professor de ciência política na Universidade de São 

Paulo, advogado, mestre em economia, doutor em filosofia. Um 
quadro do Partido dos Trabalhadores desde 1985. Subsecretário 
de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São 
Paulo na administração de Marta Suplicy. Integrante do Ministério 
do Planejamento na gestão Guido Mantega entre 2003 e 2006. Ex-
-ministro da educação dos governos Lula e Dilma entre 2006 e 2011 
e ex-prefeito da cidade de S. Paulo entre 2012 e 2016. Deixou seu 
último cargo público perdendo a eleição para João Dória do PSDB 
em 2016. Assumiu a disputa presidencial após a impugnação da 
candidatura Lula pela coalizão do PT com o PCdoB e PROS, chapa 
que já integrava como candidato a vice-presidente. 

A identidade política de Haddad ganha dimensão nacional a partir 
da gestão como Ministro da Educação, no segundo governo Lula. 
Desde então, as politicas públicas para a educação implantadas 
pelo PT no período passaram a ser relacionadas a seu nome. E o 
próprio Lula definiu seus marcos identitários quando apostou na sua 
candidatura a prefeitura da cidade de São Paulo em 2011/2012. Um 
novato dos 3% contra o veterano dos 30%. Haddad era apresentado 
como um homem novo para um novo tempo: juventude e renova-
ção. Além disso, também incorporava uma oposição à imagem de 
politico tradicional: não sou alpinista político e não sou profissional 
de eleições; ou ainda São Paulo cansou de prefeitos de meio expe-
diente1. Naquela disputa, uma identidade politica estruturada em 
oposição ao seu principal antagonista: José Serra. 

O DISCURSO POLÍTICO DE 
HADDAD: DO LULA É HADDAD, 
HADDAD É LULA PARA 
A DEFESA DA DEMOCRACIA
Por: Paulo A. A. Balthazar, Jorge O. Romano, Alex L. B. Vargas, 
Annagesse de Carvalho Feitosa, Thais P. Bittencourt e Yamira R. 
de Souza Barbosa

CAPÍTULO 6:

1. https://josiasdesouza.
blogosfera.uol.com.
br/2012/06/02/lula-lanca-
haddad-o-novo-contra-o-
desgastado/?cmpid=copiaecola
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A campanha para a presidência será o segundo momento: em con-
texto radicalmente diferente de 2011, a identidade de Haddad será 
estruturada em torno da integração Haddad é Lula e na transmissão 
do legado das gestões petistas centralizado na figura de Lula: O 
(Fernando) Haddad sabe, quando estivemos juntos, ele como minis-
tro e eu como presidente, que fizemos da educação uma prioridade 
do nosso governo ou ainda Eu e o Haddad funcionávamos como 
Messi e Luiz Suárez.2

No primeiro turno, a estratégia discursiva focou a sobreposição 
identitária Haddad é Lula e Lula é Haddad, substituindo o candi-
dato sem alterar seu locus (vide Capítulo 2 - O discurso politico de 
Lula: Lula livre e o resgate de um Brasil Feliz). Nesse sentido, uma 
identidade que não se estruturava em oposição a qualquer um dos 
candidatos, mas focava a convergência concreta entre Lula e Had-
dad, em uma oposição generalizada contra o golpe, contra as elites, 
contra o Brasil do atraso e outros suportes associáveis ao “eles” 
que caracteriza o discurso lulista.

No segundo turno, Haddad terá que se apresentar ao eleitorado 
para além da sua identidade com Lula. Nesse momento, serão 
enumeradas suas realizações como administrador e apresentadas 
propostas de governo organizadas em politicas publicas – nesse 
sentido a identidade do candidato Haddad se aproximará a dos 
candidatos Alkmin e Ciro Gomes: disputando pela competência 
técnica gerencial, mas procurando se diferenciar por capacidade 
de diálogo articulado com compromisso social, demarcados pelo 
seu histórico, pela condição petista e obrigatoriamente, pelo lega-
do lulista.

Mas ao mesmo tempo, definido o antagonista, sua construção iden-
titária também será demarcada pela contraposição ao adversário 
(Laclau e Mouffe, 2015)3. E, como singularidade da campanha de 
2018, pela necessidade de se contrapor a fake news intensamente 
disseminadas nas redes sociais pela campanha do outro candidato 
no segundo turno. É nesse sentido antagônico que se incluem 
mensagens como Haddad tranquilão em oposição a um Bolsonaro 
descontrolado. Mas principalmente, é na oposição às fake news 
que se explica a focalização no chefe de uma família unida, estru-
turada, no marido e pai exemplar; no compartilhamento de valores 
familiares cristãos e religiosos; na condição de professor com 
diversos títulos universitários. 

Como resultante, a construção identitária de Haddad foi determina-
da por dois eixos: um primeiro não antagonista: relacionado à iden-
tificação com Lula e com seu legado politico e administrativo; um 
segundo antagonista, pautado por uma campanha estruturada em 
torno de fake news disseminadas nas redes sociais. 

3. Laclau E. e Mouffe, Ch. He-
gemonía y estrategia socialista. 
Hacia una radicalización de la 
democracia. Buenos Aires: FCE, 
2015.

2. http://www.institutolula.org/
search?s=caravana
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Do ponto de vista dos seus antagonistas, a principal marcação que 
se tentava fixar em paralelo à difamação via fake news – que efetiva-
mente pautaram a campanha – era que Haddad seria uma marione-
te de Lula: eleito Haddad, o verdadeiro presidente seria um presidiá-
rio – o chavão do poste onde Lula colocaria seu rosto e sua voz.
Uma análise possível desses movimentos de construção e descons-
trução identitária é que a campanha de Haddad teve dificuldade 
para impor sua pauta. E foi envolvida continuamente pelo campo 
demarcado pelo adversário, centrado na moral e nos costumes. 

Cabe lembrar que a moralização do debate politico já vinha sendo 
implantada desde o mensalão, ampliada na campanha de José 
Serra em 2010, intensificada em 2014 pelo PSDB, como também 
sempre marcou todas as campanhas da candidata Marina Silva. 
Todos, até então, sem sucesso. 

Mas em 2018, o campo conservador efetivamente secundarizou ou 
inviabilizou debates sobre projetos políticos, sobre inclusão, quali-
dade de vida e distribuição de renda que tradicionalmente marcam 
esse momento do jogo democrático. 

Esse feito do campo conservador contou principalmente com o des-
gaste de três gestões seguidas do grupo político ao qual Haddad se 
vincula, mas também se valeu de um judiciário partidarizado com o 
suporte de mídias corporativas. Ao mesmo tempo, apoiou-se numa 
desconstrução da credibilidade dos atores e veículos que produzem 
narrativas sobre o real compartilhadas em debates racionais e ago-
nísticos (Mouffe, 2014)4 nas sociedades democráticas. É com esse 
substrato que um obscuro (e potencialmente ilegal) financiamento 
empresarial (local e/ou internacional) de uma rede subterrânea e 
transnacional de operadores digitais – tendo as mídias sociais como 
arma e a calunia do adversário como estratégia – pautou o tipo de 
moralização desse processo eleitoral

Nas páginas seguintes analisamos apenas o discurso político (Laclau, 
2007)5 de Haddad no segundo turno da campanha presidencial de 
2018. Essa análise apoia-se no corpus formado pelos programas diá-
rios veiculados pela televisão durante a período de propaganda elei-
toral6, mas também em algumas entrevistas: as duas primeiras mani-
festações após a passagem para o segundo turno e uma entrevista 
dada ao jornalista Bob Fernandes para a TV Cultura da Bahia em que 
teve liberdade e tempo para expor seu diagnóstico e suas propostas, 
um privilégio quando acessar a televisão é sujeitar-se a uma progra-
mação: uma pauta imposta pelo entrevistador, e principalmente, um 
tempo cronometrado. Nesse sentido, Pierre Bourdieu (1997) dizia que 
“...o assunto é imposto, as condições de comunicação são impostas 
e, sobretudo, as limitações do tempo impõe ao discurso restrições 
tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita”7 .

4. Mouffe, C. Agonística. Pensar 
el mundo políticamente. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2014. 

5. Laclau, E. La razón populista. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2007.

6. https://www.youtube.com/
results?search_query=campa-
nha+haddad+youtube

7. Bourdieu, P.  Sobre a Televi-
são Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1997.
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O segundo turno: para onde foram “eles”? 
Essa pergunta tem um duplo sentido: primeiro que, quando Haddad 
vai buscar sua própria voz, distinta da estruturada para a candidatu-
ra Lula, desaparece do debate o “eles” que tanto marca o discurso 
lulista: não sei, são eles.....Eles são eles, eu não vou ficar nominan-
do... quando eu falo “eles” e falo “nós”, ou seja, é porque você tem 
lado na política … 8. Assim, o discurso faz uma inflexão, e se distan-
cia do enfrentamento antagônico que marcou a representação po-
pular nos últimos anos, para dar ênfase a uma argumentação pro-
gramática centrada em propostas, promessas e planos de gestão. 

O segundo sentido da pergunta: para onde foram eles? diz respei-
to ao que talvez seja a imagem síntese do segundo turno: a cena 
patética e constrangedora de um ator solitário num palco vazio 
esperando ansioso por um personagem que nunca virá. A ausência 
do debate fundado em argumentos racionais ou passionais, mas 
encenado publicamente entre candidatos que se posicionam pe-
rante uma plateia onde apresentam propostas, criticam, agridem ou 
ridicularizam seus opositores, se submetem segundo regras ago-
nísticas ao escrutínio público e legitimam a representatividade nas 
democracias liberais. 

Essa inflexão de Lula para Haddad, do enfrentamento antagônico 
para a convergência conciliadora aparece logo na primeira entre-
vista após o resultado do primeiro turno. Nela Haddad assume uma 
postura de defesa das instituições democráticas focando os riscos 
que a democracia corre e o desejo de unir todos os democratas e 
um projeto que busque justiça social soberania nacional e soberania 
popular acima de qualquer interesse; do risco de ruptura do pacto 
de 88 que sofre ameaças constantes; e da aposta na valorização 
do debate a partir de argumentos racionais não portarmos armas... 
para defender o país, e valores familiares que foram atacados de 
forma sorrateira... No segundo turno haverá oportunidade para dis-
cutir olho no olho9 . 

Assim, Haddad contrapunha-se ao discurso de ódio e das pautas 
fundamentalistas que marcaram o campo antagônico (um fenôme-
no global que antecede e transcende o bolsonarismo, introduzido 
aqui pelo PSDB a partir de 2005). Esse posicionamento de Haddad 
também guardava coerência com a necessidade de atrair votos de 
candidatos derrotados no primeiro turno – nesse sentido, usando 
uma categoria proposta por Laclau e Mouffe – democracia passava 
a ser para Haddad um “significante vazio” viável para articular toda 
uma cadeia de sentidos e demandas de diferentes grupos sociais, 
com interesses e matriz ideológica muitas vezes até antagônicas. 

Nos primeiros dias do segundo turno houve um grande esforço do 
candidato para a formação de uma Frente Democrática, porém este 

9. http://g1.globo.com/
globo-news/videos/v/fer-
nando-haddad-da-entrevista-
-apos-resultado-do-primeiro-tur-
no-das-eleicoes/7071671/

8. https://www.brasil247.com/
pt/247/midiatech/344723/Confira-
-a-%C3%ADntegra-da-entrevis-
ta-de-Lula-com-trechos-não-di-
vulgados-pela-Folha.htm
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chamado teve pouco efeito prático já que essa frente não aglutinou 
outros apoios além dos já comprometidos com o campo progres-
sista, com a ressalva do candidato Ciro Gomes que entendeu opor-
tuno demarcar para si um território anti-petista.

Logo após, numa segundo entrevista à agência Reuters, Haddad 
reforça a aposta no debate público com o adversário discutindo 
propostas e focando modelos de gestão do Estado: Penso que o 
que vai nortear o segundo turno é muito o modelo econômico. O 
neoliberalismo que ele propõe e o Estado de bem-estar social que 
nós propomos, em relação aos direitos trabalhistas, aos direitos 
sociais... Isso é um núcleo importante das nossas divergências. 
Na minha opinião, o retorno do neoliberalismo vai agravar a crise e 
nós vamos seguir um modelo que não deu certo na Argentina, não 
vai fortalecer o poder de compra do trabalhador, não vai aquecer a 
economia. Então o modelo neoliberal eu penso que é um dos temas 
que vamos tratar10. Os debates sobre esses importantes temas da 
agenda não aconteceram e a estratégia de Haddad montada sobre 
eles, fracassou. 

Ao longo da campanha, a defesa institucional da democracia e a 
competência gerencial de diagnóstico, proposição e planejamento 
seriam os campos onde o candidato se sentiria mais a vontade e 
onde apostaria suas fichas. Assim foi na entrevista para o Roda Viva 
da TV Cultura de São Paulo antagonizando com um grupo de jor-
nalistas críticos a sua candidatura, e na entrevista ao jornalista Bob 
Fernandes a TV Cultura da Bahia onde teve tempo e plena liberdade 
par expor seu discurso de campanha. 

Uma campanha que naquele momento se dividia em dois eixos 
não integráveis, na medida em que o adversário desprezava o 
debate pela negação do “outro”: um eixo de desconstrução do 
candidato Bolsonaro, denunciando contradições, fraudes, falácias 
e a violência fascista como ameaça à democracia ao Estado de 
direito, à liberdade e integridade física de minorias e à sobrevivên-
cia do campo progressista (nesse sentido, ainda que apoiado no 
real, também se estruturava como discurso do medo); e outro eixo 
apresentando um projeto de retomada, de revisão e aprofunda-
mento das políticas sociais e econômicas dos governos petistas 
de Lula e Dilma.

Ainda no eixo propositivo, Haddad faz concessão à pressão da 
mídia corporativa e assume erros nas estatais e outros erros do 
PT (uma demanda que também atenderia segmentos das classes 
médias conservadora porém democrática, assim como muitas dis-
sidências progressistas que emergiram ao longo dos governos Lula 
e Dilma), ao mesmo tempo em que recupera a sempre prometida 
regulação da mídia.11 

11. https://www.youtube.com/
results?search_query=campa-
nha+haddad+youtube

10. https://br.reuters.com/article/
dassaultuk/idBRKCN1MI1WW-
-OBRTP
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Porém, a maior ênfase do candidato será a retomada das políticas 
de salário e emprego e das políticas sociais dos governos Lula e 
Dilma. Um conjunto de políticas públicas que serão a base propo-
sitiva da campanha, destacando: federalização do ensino médio; 
retomada das obras públicas; clinicas de saúde populares; reforma 
bancária com desconcentração e regulação fiscal dos juros; refor-
ma tributária com progressividade, isenção até 5 salários mínimos e 
tributação de grandes fortunas; federalização da segurança pública 
com ênfase no combate ao crime organizado; e defesa da soberania 
e do patrimônio nacional (petróleo) com retomada de protagonismo 
e autonomia na política externa. 

Uma confluência perversa e uma tarefa difícil: como ir além da 
armadilha continuidade/retorno?
A pauta propositiva defendida por Haddad caberia, nas suas 
próprias palavras, dentro de uma agenda liberal com responsa-
bilidade social12 e priorizava atrair um eleitorado contaminado 
por quase uma década de polarização e dura critica anti-petista 
pelas mídias corporativas e núcleos de pensamento liberal. Um 
eleitorado dividido entre dimensões morais, econômicas e polí-
ticas potencializadas pela convergência do modo burocrático no 
diálogo com a sociedade, que caracterizou os últimos anos que 
antecederam ao golpe. 

Nesse sentido, a aposta de Haddad na defesa das institucionalida-
des democráticas a partir de uma convergência progressista liberal, 
situou o debate no dilema continuidade/retorno que tem caracte-
rizado a estratégia dos grandes partidos sociais democratas oci-
dentais em alternância com partidos liberais. Encapsulada aí uma 
opção de diálogo com um eleitor esclarecido pertencente a extratos 
médios: essa opção ficou clara nas convergências entre a campa-
nha de Haddad e a campanha #EleNão! que, apesar da ampla mobi-
lização, não chegaria às camadas populares. 

Essa opção já se tornava problemática na medida em que a demo-
nização da política pós-golpe e pós lava-jato abria espaços para 
candidaturas anti-ssistêmica e disruptivas. Dessa forma, corria o 
risco de deixar ao adversário o lugar da renovação. 

Assim, o diálogo de Haddad com o campo popular passou a ser 
mediado apenas pela memória recente dos ganhos gerados pelas 
políticas sociais e pela inclusão econômica que caracterizaram as 
gestões de Lula e Dilma, ou seja, pela volta de um Brasil Feliz! Em 
outras palavras, pela volta de um “lulismo” sem Lula. Uma dimensão 
que vai ser retomada na reta final como tentativa de reforçar laços 
com camadas populares que se distanciavam: nos últimos progra-
mas, especialmente no último programa eleitoral Lula, sua imagem, 
sua voz e seu nome reaparecem como destaque na tela de TV.

12. idem nota 8
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É provável que em condições normais essa estratégia que levaria 
Lula de volta a presidência também teria garantido o sucesso de 
Haddad. Mas Lula é um líder de origem popular que, apesar de hábil 
negociador, estrutura seu discurso a partir do antagonismo e do 
enfrentamento entre “nós” e “eles”, e mobiliza tanto a razão como 
as paixões na construção de cadeias de equivalência que aglutinam 
diferentes demandas através do conflito com o campo adversário. 
Haddad, por sua vez tem outras qualidades, e seu perfil técnico 
e conciliador possivelmente não contribuiria para uma estratégia 
discursiva centrada na polaridade. 

Em vez de debates, jogo de cena e baile de máscaras 
O protagonismo da luta antagônica, e a identificação com o cam-
po popular, lugar tradicional do oprimido que se rebela contra os 
opressores, passa por uma inversão radical em relação aos interes-
ses que cada candidato efetivamente representava na disputa. 

Uma inversão reforçada pela postura e linguagem pouco elaborada 
e mais agressiva que o outro candidato vai adotando como virtudes 
e como marcos de identificação com as camadas populares. Ao 
mesmo tempo em que, opondo-se às estratégias de fake news utili-
zadas com sucesso pela outra candidatura, a campanha de Haddad 
era levada a um posicionamento reativo que reforçava o perfil inte-
lectual, o estilo professoral, a origem familiar de classe média culta. 
Tudo isso, ainda que meritório, o distanciava mas que aproximava 
das classes populares. 

Dessa forma, assistimos uma inversão semiótica entre Casa Grande 
e Senzala, onde Haddad acaba adotando significantes mais próxi-
mos aos tradicionalmente atribuídos e cultuados pela Casa Grande, 
no modo de falar, de se posicionar, de se vestir. Ao mesmo tempo o 
outro candidato reforçava significantes que marcam estereótipos po-
pulares como linguajar chulo, trajes domingueiros e ternos e gravatas 
baratos, longe de sua condição de parlamentar que há 28 anos.

Enquanto Haddad seguia o modo de campanha consolidado nas 
democracias liberais desde o final dos anos 60, centrado no debate 
público fundado mais na razão que na paixão mediado e formatado 
para mídias eletrônicas, principalmente para a televisão, o outro 
candidato veiculava uma campanha televisiva pouco elaborada para 
centralizar suas forças em estratégias digitais monológicas, sofisti-
cadas e estruturadas pelo acesso a grupos privados de comparti-
lhamento de postagens para perfis individualizados via WhatsApp, 
com o espontâneo “curtir” e “compartilhar”, enquanto o receptor 
era induzido por inúmeros robôs.

Uma análise dessa estratégia e desses novos meios seria objeto do 
último capitulo, mas cabe aqui destacar que a agressividade semió-
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tica de um discurso centrado na negação do outro e na irrelevância 
da verdade parece ser um componente estrutural. Isso significa que 
a mamadeira ou chupeta peniana, o kit gay, a bíblia jogada no lixo, a 
masturbação de recém-nascidos, o incesto e outros ações atribuídas 
a Haddad e seus apoiadores que marcaram a última eleição tiveram 
mais importância para seu resultado que qualquer proposta de go-
verno13 . Isso ajuda a entender porque, enquanto no primeiro dia do 
segundo turno Haddad dedicava 1:36 minuto para denunciar o ódio 
e as falácias do adversário, e 3:24 minutos para trazer as propostas 
e as virtudes da sua candidatura, no último programa a denúncia 
do ódio e dos riscos gerados pelo outro candidato  chegava a 2:05 
minutos do horário de propaganda eleitoral, deixando 2:55 minutos 
para a parte propositiva. Como também corrobora as denúncias dos 
especialistas em análise de pesquisas eleitorais sobre inexplicáveis 
reversões de expectativas e distorções nos fluxos de preferência 
verificados a partir da última semana do primeiro turno14. 

Reconstruindo o discurso político de Haddad a partir 
das práticas discursivas consideradas
No marco de diagnóstico (Errejón Galván, 2012)15, o problema do 
país seria a ausência de políticas públicas, a falta de diálogo de 
consenso e de respeito às liberdades. Tudo acentuado pelo golpe 
de 2016, que promoveu o rompimento do pacto de 88, o desmonte 
do Estado Democrático de Direito, a negação do outro, com o pre-
domínio do despreparo, do autoritarismo, do ódio e da violência. 

Ante isso, o que se propunha como solução seria que com Haddad 
um presidente, pacificador, e conciliador com o qual o Brasil pode-
ria voltar a ser feliz! e recuperar a paz, retomar a inclusão social, e o 
crescimento econômico, com educação e saúde, com justiça social 
que marcaram o período lulista. 

Nesse marco se delimita o “nós”, onde Haddad é sinónimo de De-
mocracia. Esta funciona como um significante vazio articulando 
numa cadeia de equivalências de termos como debate público, 
diálogo, liberdade, diversidade; paz, segurança, desarmamento, 
garantia de direitos; fé na política, na negociação, na paz; a ver-
dade; histórico de realizações; Brasil que avança. Muitos destes 
significados fazem parte do programa do candidato: resgate da 
soberania e protagonismo internacional, retomada e ampliação de 
políticas públicas, gestão pública, avanço das conquistas sociais, 
politicas de segurança: federalização do combate ao crime orga-
nizado, política de educação: federalizar o ensino médio e retomar 
programas de acesso à universidade, política externa: fortalecer a 
integração latino-americana e a defesa da soberania, política fiscal, 
política econômica, liberalismo com responsabilidade social, Estado 
de Bem estar social, defesa do trabalho (retomada do investimento 
público) e salário e valores cristãos e família.

13. Apenas no endereço https://
www.lula.com.br/combatafake-
news/ podemos encontrar cata-
logadas mais de 170 fakenews 
disseminada e replicada em 
escala de centena de milhões.

14. https://www.brasil247.com/
pt/247/brasil/377812/Marcos-
-Coimbra-“As-eleições-presiden-
ciais-foram-fraudadas”.htm

15. Errejón Galván, I. La lucha por 
la hegemonía durante el primer 
gobierno del MAS en Bolivia 
(2006-2009): un análisis discursi-
vo. Tesis de doctorado. Universi-
dad Complutense. Madrid, 2012.
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Esta proposta traça a fronteira que delimita o “eles”, os outros, repre-
sentados por Bolsonaro, associado à perda da liberdade; à violência; 
ao Brasil para poucos, à ditadura, a perda da soberania nacional e 
da soberania popular. No marco de prognostico do discurso político 
de Haddad, o outro candidato é sinônimo do Ele não o qual passa a 
funcionar como um significante vazio que articula numa cadeia de 
equivalências noções como debate privado, ausência de diálogo, 
tortura, criança atirando, liberação do porte de armas, violência con-
tra minorias, negros e mulheres, extermínio dos adversários, negação 
da política, radicalização, violência, a mentira, fake news, kit gay, 

Marcos do discurso de Haddad

Marco de 
diagnóstico

Problema do país Injustiça que se destaca do problema

ausência de politicas públicas/ 
de dialogo / de consenso / de 
respeito as liberdades / des-

monte das instituições

rompimento do pacto de 88 / negação da 
diversidade e da pluralidade/ desprepa-
ro / autoritarismo / violência  / discurso 
do ódio / partidarização do judiciário / 
manipulação das mídias corporativas / 

entrega do patrimônio público e perda da 
soberania

Marco de 
prognóstico

Dimensão vencedo-
ra no diagnóstico

Traçado de frontei-
ra que delimita os 

outros

Nominação que expressa 
a proposta

com Haddad o Brasil 
pode recuperar a paz

retomar a inclusão 
social, crescimento 

econômico, com edu-
cação e saúde, com 
justiça com demo-

cracia. 

com Bolsonaro: a 
perda da liberdade; 
a violência; o Brasil 

para poucos. A perda 
da soberania nacional 

e da soberania po-
pular

Defesa da Democracia ! 

Volta do Brasil Feliz !

Marco de 
motivação

Ideologização da 
fronteira

(moralização)

Reconstrução his-
tórica

(naturalização)

Programa político
(resolução)

O Brasil de Haddad 
é o Brasil de direitos 
e democracia e de 
salario, emprego e 

educação
vs.

Brasil de Bolsonaro é 
o Brasil da ditadura, 

da violência e do ódio 
sem politicas sociais 

e sem soberania

O legado dos gover-
nos Lula com am-

pliação de direitos e 
inclusão econômica 
e social é o projeto 
emancipatório da 

sociedade brasileira
“o sonho brasileiro”

Haddad é a defesa da 
institucionalidade demo-
crática, da soberania e a 
manutenção das politicas 
públicas de inclusão eco-

nômica e social
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Brasil do medo, Brasil submisso e entreguista, mudar todo o que está 
ai, repressão à corrupção, retorno a um passado idealizado (ditadura 
militar), armar a população, EAD para crianças de 10 anos , submis-
são aos Estados Unidos, entrega do pre-sal e da Amazônia, guerra a 
Venezuela, ultraliberal, arrocho salarial e desemprego, privatização, 
reforma trabalhista, reforma previdenciária e uso da religião e da 
família para interesses oportunistas, dinheiro. 

Assim, apesar do enfrentamento antagônico expresso nessas opo-
sições, Haddad apostou numa convergência conciliadora das forças 
democráticas. O programa político de Haddad passu a simbolizar a 
defesa da institucionalidade democrática e a manutenção das políti-
cas de inclusão econômica e social. 
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Ele deu ênfase a uma argumentação programática centrada em pla-
nos de gestão. Seu discurso apesar de conter aspectos emocionais, 
apela principalmente à razão e no máximo, no seu marco motiva-
cional, chama à memória do povo o legado dos governos Lula com 
ampliação de direitos e inclusão econômica e social como nunca se 
tinha visto no país. 

Dessa forma, dependia da construção social de uma frente de resis-
tência e negação de um “outro” saturado e desgastado: Temer, ou o 
golpe – o que não ocorreu porque o outro candidato soube manter a 
aparência de negação a Temer e ao golpe ao ser projetado no senso 
comum como uma oposição à política e aos corruptos. 

Vale a pena lembrar que nos momentos que antecederam a sua 
prisão, Lula reconhecia que candidaturas como a de Bolsonaro 
seriam legítimas do ponto de vista da pluralidade democrática, mas 
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dependentes e integradas ao golpe na medida em que resultantes 
do ativismo das mídias corporativas, da manipulação das redes 
sociais, da partidarização do judiciário, e do compromisso com 
a reversão das políticas de valorização do salário e do emprego, 
perda da soberania e do protagonismo internacional16. E ao mesmo 
tempo, Lula construía um discurso que apontava para a necessida-
de de reconstituição do campo democrático para que a superação 
desse cenário fosse possível17.

E após aplicarmos uma perspectiva antagonista ao discurso de 
Haddad, surge como componente integrador dos polos oposi-
tores, e principal marca dessa campanha, uma ausência signifi-
cativa: a de uma projeção para o futuro, ou de qualquer visão de 
superação que não seja negativada com algum um tipo de retorno 
ao passado. Um passado próximo, concreto e expansivo como 
o recente Brasil Feliz! de Lula e do PT; ou um passado distante, 
abstrato e opressivo como o quase sexagenário Pra Frente Brasil 
agora convertido em distopia fantasmática. Por isso, o grande au-
sente dessa campanha foi o Futuro, a ser reconquistado no campo 
cultural, político, social e econômico como núcleo, semente, motor 
e destino da palavra utopia. | 

16. https://www.brasil247.com/
pt/247/midiatech/344723/Confira-
-a-%C3%ADntegra-da-entrevis-
ta-de-Lula-com-trechos-não-di-
vulgados-pela-Folha.htm

17. https://www1.folha.uol.com.
br/poder/2018/04/leia-a-integra-
-do-discurso-do-ex-presidente-
-lula-antes-de-se-entregar-a-pf.
shtml
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Jair Messias Bolsonaro nasceu em Campinas/SP, no dia 21 de 
março de 1955. Passou para a reserva do Exército no final da 

década de 1980 e, desde então está no seu sétimo mandato parla-
mentar através de nove partidos. No seu site oficial o presidenciável 
se define por possuir posições em defesa da família, da soberania 
nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa. Destaca-se, no referido site, sua atuação parlamen-
tar contra a erotização infantil nas escolas e por um maior rigor disci-
plinar nesses estabelecimentos, pela redução da maioridade penal, 
pelo armamento do cidadão de bem e direito à legítima defesa, pela 
segurança jurídica na atuação policial e pelos valores cristãos.

O deputado federal mais votado no Rio de Janeiro em 2014 (464.572 
votos) apresenta a diferença com que pretende ser reconhecido 
quando afirma que as suas bandeiras políticas são fortemente 
combatidas pelos partidos de ideologia esquerdista. Seus segui-
dores - que o chamam de “Mito” - admiram suas posições contra 
a homossexualidade, os direitos humanos, as mulheres bissexuais 
e concordam que bandido bom é bandido morto1. Para os seus 
críticos, o destaque obtido por Bolsonaro é fruto do contexto onde 
medo, ressentimento e raiva são estimulados, e os preconceitos e 
as posturas antirrepublicanas emergem, fertilizando o terreno para a 
propagação do fascismo. 

Realizaremos a análise do discurso do candidato do Partido Social 
Liberal (PSL), com a delimitação da identidade daqueles a quem se 
dirige e com quem pretende obter o apoio político e social para su-
perar o primeiro turno, vencer o segundo e governar. Como se pode 
perceber, nesse caso e nas preocupações dos demais candidatos, 
os temas abordados por Bolsonaro não são incomuns nem exclusi-
vos. O que vai diferenciá-lo é o ideário de direita – também presente 
no seu vice, general Antônio Hamilton Martins Mourão (PRTB) — é 
a forma de abordar os problemas e apresentar as soluções, onde a 
postura emocional, e até agressiva, prevalece.

O DISCURSO POLÍTICO DE 
BOLSONARO: CIDADÃOS DE 
BEM, SEGURANÇA E MORAL
Por: Alex L. B. Vargas, Jorge O. Romano, 
Annagesse de Carvalho Feitosa, Paulo A. A. Balthazar 
Thais P. Bittencourt, Yamira R. de Souza Barbosa

CAPÍTULO 7:

1. Pesquisa IBOPE (abril / 2018).
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O exercício de reconstituição dos que se alinham com Bolsonaro – o 
“nós”, o positivo — é inseparável da construção do outro antagônico — 
o “eles”, o negativo. Em ambas situações os conjuntos de elementos 
articulados no seu discurso constituem cadeias de equivalências, com 
o objetivo de caracterizar os aliados que reúnem as características 
positivas e o adversário — nesse caso, o inimigo que articula o que é 
considerado como negativo e /o que deve ser combatido na sociedade 
—  a ser superado por uma nova ordem, uma nova hegemonia.

Para caracterizar o discurso da candidatura foram identificadas, 
selecionadas e analisadas um conjunto significativo de falas, textos 
e/ou performances expressas em eventos públicos (comícios, entre-
vistas, anúncios televisivos), declarações à imprensa, mensagens e 
postagens nas mídias sociais, que foram feitas ou expressas desde 
o segundo semestre de 2017 até agosto de 2018. Também recor-
remos aos programas de governo, menos para resumir ou avaliar 
as propostas específicas, e mais para entender as sinergias, dis-
tanciamentos, ou mudanças entre estes programas e as falas dos 
candidatos. Portanto, chamamos a atenção do leitor para o fato de 
que, tanto as denominações “nós” / elementos positivos e “eles” / 
elementos negativos, quanto as demais definições encontradas no 
texto, foram realizadas desta forma.

Dois exemplos: em entrevista em anos anteriores para a revista 
Playboy2 Bolsonaro afirma que seria incapaz de amar um filho ho-
mossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho 2. Revista Playboy, junho/2011.
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meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. 
Para mim ele vai ter morrido mesmo. Em recente programa de entre-
vistas na TV3 o presidenciável aproveita e faz um apelo: Homofobia, 
prezado Datena? Quem não tem amigo ou até parente gay? Tá cer-
to. E olha só, eu sou contra é o material escolar. Eu não quero que 
um pai chegue em casa e pegue o filho brincando de bonecas por 
influência da escola.

Foi esse método de análise, também adotado para as demais cam-
panhas, que tornou possível visualizar a construção das identidades 
de “nós” e “eles” descrita pela candidatura em pauta, como se pode 
ver abaixo:

 

Nesse discurso, o que explica e caracteriza a injustiça no Brasil é a 
segurança, e sobretudo, a questão moral (Plano de Governo – Nos 
últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o 
gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores 
da Nação e da família brasileira). Assim, a partir do quadro anterior 
observa-se duas grandes questões. Por um lado, o “nós”, cidadãos 
de bem e o “eles”, esquerdismo, segundo Laclau (2007), se conver-
tem em significantes vazios, cujo sentido transborda o significado 
especifico da palavra. No caso do “nós”, cidadãos de bem, está 
associado intimamente à segurança e moral como opostos de 

3. Agora é com Datena / TV 
Bandeirantes, 2018.
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bandidagem e imoralidade4, problemas que são transformados em 
questões públicas de relevância nacional, indicando para a popu-
lação que as suas soluções significariam, também, a solução dos 
outros problemas. Portanto, os limites que afligem o país não serão 
superados se atacarmos a desigualdade, por exemplo, ou a sub-
missão dos interesses nacionais aos internacionais5. É no âmbito da 
dimensão “moral” que se deve perseguir o objetivo político de mo-
bilizar - e armar - os cidadãos de bem6 e construir as soluções.

Mas, ao mesmo tempo, o discurso de Bolsonaro procura que, quan-
do os sujeitos7 escutem cidadãos do bem, eles não só associem a 
segurança e moral, mas, também, pelas cadeias de equivalência, 
através de uma pratica articulatória8, a outras demandas que deli-
mitam grupos sociais específicos, e que o candidato procura atrair 
para fazer parte do “nós”. Os cidadãos de bem, atores políticos 
(e morais) necessários para a transformação social desejada, são 
os que defendem a família, os valores cristãos conservadores, a 
Escola sem Partido, a redução da maioridade penal, o controle da 
natalidade como condição de combate a violência e a pobreza9. 

Diagrama 1: Cadeias de Equivalência de Nós. | Elaboração própria.

4. Em nossa análise segurança, 
moral e seus opostos, bandida-
gem e imoralidade atuam como 
“pontos nodais” que tem como 
função fixar parcialmente os 
sentidos do social (que é aberto, 
contingente, polissêmico). São 
elementos articuladores das dife-
renças entre os grupos sociais.

5. No decorrer do período pré-
-eleitoral o discurso do candi-
dato foi se afastando da postura 
nacionalista, característica do 
período militar que ele reivindica, 
e se aproximando, conforme 
pode ser verificado na atividade 
realizada na CNI, de propostas 
neoliberais. O candidato tem 
expressado mais reiteradamente 
a importância de Paulo Guedes, 
economista neoliberal e uma das 
lideranças do Instituto Millenium, 
como seu grande mentor e “guru” 
– seu “posto Ipiranga” - principal-
mente, mas não só nos assuntos 
econômicos.  Na participação no 
programa Central das Eleições, 
na Globo News (03/08/18) Bolso-
naro chega a admitir a privatiza-
ção da PETROBRAS. Posterior-
mente, encontramos no seu Plano 
de Governo (Petróleo e Gás) a 
indicação do Fim do monopólio 
da Petrobrás no Gás Natural. As-
sim, nos últimos anos o candidato 
tem expressado ao menos duas 
grandes conversões: seu batismo 
no Rio Jordão por um pastor 
evangélico, e sua conversão ao 
neoliberalismo, através do Paulo 
Guedes e o Instituo Millenium.

6. O gesto da arma com os dedos 
da mão tem se transformado 
numa marca de sua candidatura, 
sendo utilizada tanto por ele 
quanto por seus seguidores.

7. Sujeito: caracteriza-se por ser 
descentrado. Como há uma plu-
ralidade de posições que o sujeito 
pode ocupar, a multiplicidade de 
centros pode levar à constituição 
de diferentes identidades.

8. Prática articulatória: prática 
estabelecida entre elementos 
que, a partir de um ponto nodal, 
articulam-se entre si, tornando-se 
momentos estritamente em rela-
ção à articulação estabelecida.

9. https://www.bolsonaro.com.br/
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São particularmente os homens, que valorizam as armas, a policia 
e os militares, e que preferem as milícias frente às drogas. Também 
o discurso amplia o “nós” para os que defendem a livre iniciativa e, 
em particular, os proprietários rurais e o agronegócio10 que neces-
sitam de segurança no campo. Num apelo que está sendo eficaz 
segundo as pesquisas eleitorais, o discurso conclama os jovens 
que querem subir na vida, valorizando a meritocracia. Em síntese, o 
“nós” está conformado pelos verdadeiros patriotas.

Com esse “nós” como sua pretensa base eleitoral, o Plano de Go-
verno destaca: Propomos um governo decente, diferente de tudo 
aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal.  No discurso 
político de Bolsonaro, a violência e a imoralidade forjam o contexto 
de injustiça que vivemos, gerado pela incapacidade dos governos 
democráticos de esquerda, pós período militar (Itamar Franco, FHC, 
Lula e Dilma), em resolver problemas (Plano de Governo – Após 
30 anos em que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou 
a economia, faremos uma aliança da ordem com o progresso: um 
governo Liberal Democrata). Dessa forma, reforça a importância dos 
governos militares do passado recente projetando a importância de 
ordem e progresso para o futuro próximo. 

Da mesma forma que na definição do “nós”, mas com o sentido 
inverso, o “eles”, esquerdismo é também um significante vazio que 
está associado à bandidagem, imoralidade e corrupção. Através 
da cadeia de equivalências, esquerdismo enquanto o principal 
inimigo, se desdobra em grupos sociais específicos: os gays e ho-
mossexuais; mulheres; ativistas de direitos humanos; defensores do 
desarmamento; indígenas, quilombolas, sem terra que seriam ter-
roristas do campo;  “nvasores da propriedade privada, movimentos 
sociais e comunistas;  cotistas, bolsistas e refugiados; intelectuais, 
jornalistas, protetores de traficantes e estupradores; socialistas e 
socialdemocratas, doutrinadores de Paulo Freire e Gramsci. Em 
síntese, os antipatriotas:  os políticos corruptos, e sobretudo os 
esquerdistas do Fórum de São Paulo11. 

A manutenção dos principais tópicos - violência e segurança / es-
querda e direita - no debate político-midiático, se revela em conso-
nância com a opinião dos que pretendem votar nele12. Em pesquisa 
IBOPE (agosto / 2018) suas intenções de voto na região Centro-
-Oeste / Norte são de, aproximadamente, 29%; 20% na região Sul; 
19% na Sudeste; e 9% na região Nordeste. No quesito gênero, sua 
pontuação, aproximada, aponta claramente a preponderância dos 
homens (25%) como seus potenciais eleitores em relação ás mulhe-
res (12%).  Em termos de idade, o maior apoio se dá entre os grupos 
de 25 a 34 anos (21%) e de 35 a 44 (20%) em relação aos mais jo-
vens: 17% para o grupo entre 16 a 24 anos, ou os mais velhos: 17% 
para os eleitores entre 45 a 54 anos e 14% para os de mais de 55. 

10. Aliás, o apego do can-
didato à propriedade é tão 
significativo que encontramos 
no seu Plano de Governo a 
menção de retirar da Consti-
tuição qualquer relativização 
da propriedade privada, como 
exemplo nas restrições da 
Emenda Constitucional 81 que 
trata da destinação de terras, 
onde se encontre culturas 
ilegais de plantas psicotró-
picas ou a exploração de 
trabalho escravo, para fins de 
reforma agrária e programas 
de habitação.

11. //www.bolsonaro.com.br/

12. No seu Plano de Governo 
encontra-se uma análise (Vamos 
aos fatos) que associa armas, 
violência e drogas com a esquer-
da: Os 5 primeiros colocados no 
ranking de piora: Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Pará, Bahia e 
Ceará, são regiões que passaram 
a ser governadas pela esquerda 
ou seus aliados e onde a “epi-
demia” de drogas não foi coinci-
dentemente introduzida. Aliás, o 
avanço das drogas e da esquerda 
são prevalentes nas regiões mais 
violentas do mundo: Honduras, 
Nicarágua, El Salvador, México e 
Venezuela (onde há forte restrição 
à população ter armas).
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Diagrama 2: Cadeias de Equivalência de Eles. | Elaboração própria.

Com relação à escolaridade, o candidato tem mais apoio quanto 
mais alto seja o nível da mesma: ensino superior, 23%; ensino mé-
dio, 22%; ensino fundamental (5ª a 8ª), 13%; e ensino fundamental 
(até a 4ª série) 8%. Da mesma maneira, quanto maior a renda - mais 
de 5 Salários Mínimos, 30%; 2 a 5 SM, 23%; entre 1 e 2 SM, 17%; e 
até 1 SM, 10% - maior o seu eleitorado.

Uma vez identificados os problemas principais (marco do diagnos-
tico) e estabelecido a fronteira entre “nós”, os cidadãos de bem, e 
“eles”, o esquerdismo, com suas respectivas cadeias de equivalên-
cia descritas nos parágrafos anteriores, identificamos no discurso 
de Bolsonaro a ideologização dessa fronteira com a reconstrução 
mítica da história visando motivar a seus seguidores13. O passado 
idealizado que mobiliza Bolsonaro é o do governo militar, momento 
de ordem e progresso. Tendo como referencia mítica esse passado, 
ele propõe para o futuro um governo liberal economicamente, e 
forte politicamente, com autoridade e disciplinador, como pode ser 
encontrado no ‘Caminho da prosperidade’, seu Plano de Governo.

13. A análise acompanha a 
proposta do enquadramento 
(Frame analysis), particular-
mente a implementada por 
Errejón Galván (2012). Ela nos 
permite a reconstrução de três 
marcos específicos: marco do 
diagnostico, onde se identifica o 
problema principal que aflige ao 
país; marco do prognóstico que 
apresenta a proposta de solução 
do problema, traça a fronteira 
que delimita os outros, o “eles”, 
e articula a identidade do “nós” – 
seus futuros eleitores – que serão 
protagonistas da mudança; mar-
co de motivação, no qual através 
da moralização dessa fronteira, 
a naturalização de um passado 
histórico e os elementos centrais 
do programa político procura es-
timular a seus seguidores a ação 
para superar os problemas (que 
começa com seus votos).
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A sua recepção nos aeroportos do país tem gerado uma repetição de 
imagens do candidato carregado nos ombros por seus seguidores, 
portando uma bandeira nacional, que reafirma a sua condição de 
mito14 admirado pelo povo15. Na entrada das pequenas e médias cida-
des do interior, mesmo antes do período eleitoral legal, proliferaram 
outdoors do candidato com a bandeira brasileira no fundo, desta-
cando apelação ao patriotismo e elementos de sua agenda política, 
como defensor do fim do estatuto do desarmamento, da redução da 
maioridade penal, das mulheres e das famílias.  A mensagem, para 
além dos conteúdos de campanha específicos, demarca o território e 
procura significar a adesão do Brasil interiorano à sua candidatura e 
propostas, surpreendendo aos visitantes que passam pelas estradas.

14. Pensando nas subjetivida-
des envolvidas na construção 
dos sujeitos e das identidades, 
podemos suspeitar de uma trans-
ferência que seus eleitores fazem 
à figura do mito - enquanto herói 
num momento de descrença com 
o sistema político - da figura do 
pai, enquanto ideia de segurança 
e disciplina encarnada pela figura 
paterna masculina.

15. As imagens do candidato 
associadas a referências de 
filmes de ação, como Eu sou a 
lenda, O poderoso chefão ou 
Capitão América, por exemplo, 
com o Capitão Brasil aparecendo 
junto com rifles e óculos escuros 
sobre um fundo com colores da 
bandeira nacional, estão reprodu-
zindo-se em camisetas vendidas 
também off-line.
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O tom do discurso é, principalmente, emocional e, particularmen-
te, agressivo. Quando questionado sobre problemas específicos 
que implicam uma análise intelectual e mesmo técnica, ele justifica 
sua falta de resposta alegando não ser da área, e sim um capitão 
de exercito, apesar de ter várias décadas de exercício parlamen-
tar. Com o desprezo do intelectual procura converter o limite, e 
preconceito, em virtude. Tendo êxito, muitas vezes, nessa emprei-
tada, junto ao seu eleitorado: ele é honesto, é sincero, reconhece 
que não sabe tudo, é aquele que diz o que pensa, é espontâneo, 
verdadeiro e autentico.

O discurso de Bolsonaro dialoga com o senso comum, porém ape-
lando para o medo do outro. Aparentemente desconexo — como 
alguém pode afirmar que mulher tem que ganhar menos pois engra-
vida16 e também se colocar como defensor das mulheres? — guarda 
por outro lado uma relação direta com os sentimentos de perda da 
classe média: segurança, prestigio e esperança.

Nesse sentido, é sintomática a sua fala sobre corrupção17: Eu sem-
pre tenho dito que honestidade não é virtude, é obrigação. Com-
bater a corrupção é diminuir o tamanho do Estado. É não aceitar as 
indicações políticas. Que produzem as indicações políticas? Inefi-
ciência no Estado, onde o pessoal não aprende nada nas escolas, 
não tem atendimento em hospital e não tem segurança. Então, leva 
a ineficiência e a corrupção. Ora, se por um lado muitos não conse-
guem perceber a inexistência de relação entre o tamanho do Estado 
e a corrupção, por outro, quase todos conhecem os problemas das 
indicações políticas e da ineficiência de alguns serviços públicos. 
Dessa forma, é no terreno do senso comum que o seu discurso 
encontra sentido e coesão.

Ainda em relação ao apoio dos jovens, não se deve desprezar a 
intensa presença deles e dos movimentos de direita nas redes 
sociais. É interessante notar que, diante de qualquer crítica feita 
no perfil do candidato nas mídias sociais, seus seguidores qua-
se sempre respondem com algum tipo de ataque, seja tentando 
desqualificar a crítica ou questionamento respondendo em forma 
de onomatopeias como mimimi, ou usando a expressão o choro 
é livre o lula não, ou ainda passando ao ataque pessoal, ao taxar 
ao crítico como esquerdista ou petralha. Alguns seguidores des-
tacam que se você não é da seita apoiadora, não deveria estar 
ali. Ou seja, é a defesa da unanimidade, sem que seja possível o 
debate, o diálogo. 

A trajetória de oposicionista, construída durante os governos FHC, 
Lula e Dilma, contribui para a sua caracterização enquanto antissis-
tema, alguém fora dos acordos políticos tradicionais, embora com 
décadas de mandatos políticos pessoais e familiares.

16. https://www.youtube.com/
watch?v=ONkCAuh4qPY

17. Agora é com Datena / TV 
Bandeirantes, 2018
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Outro ponto destacado nas falas do candidato é a sua relação com 
as milícias. Em entrevista18, o parlamentar apresentou opinião so-
bre esses grupos paramilitares onde não é possível identificar uma 
postura de oposição, ou mesmo de contrariedade, a essas práticas. 
Paralelamente, a sua pregação em prol do armamento de setores 
urbanos que sofrem com a violência, e setores rurais cujos interes-
ses são questionados pelos sem terra, quilombolas e indígenas, 
é uma constante. Isso, associado ao movimento para a direita de 
candidaturas que disputam o voto conservador, pode radicalizar 
ainda mais o período eleitoral e pós-eleitoral.

O discurso no segundo turno: cidadãos do bem, 
unir o povo e mídias sociais
Bolsonaro foi o vitorioso, no primeiro turno, da eleição presidencial 
de 2018: conquistou 49.276.990 votos, num universo de 117.364.560 
eleitores, onde 29.941.265 se abstiveram, 7.206.205 anularam o voto 
e 3.106.936 votaram em branco. Vencedor em 17 estados da União, 
além do Distrito Federal, Bolsonaro não obteve essa condição nos 
Estados da região Nordeste e no Pará, localizado na região Norte. 
Fernando Haddad ficou em segundo lugar, passando junto com ele 
para a nova fase da eleição.

Em termos do seu discurso político, sua eficácia no primeiro 
turno também teve a ver em grande medida com um dos meios 
principais utilizados: as mídias sociais (WhatsApp, Twiter, You-
tube). E neles o papel dos fake news, de impacto decisivo na 
opinião pública, segundo analistas. Para o uso destas mídias 
contou com assessoramento profissional nacional e internacio-
nal assim como com recursos de setores patronais apoiadores 
de sua candidatura.

Passado o primeiro turno, a dúvida estava se o seu discurso, e sua 
candidatura, poderia resistir a um segundo turno, onde o embate 
entre os adversários é direto, pontuado por debates eleitorais fron-
tais e regulares?  

Um fator extemporâneo à campanha contribuiu, decisivamente, 
para o sucesso da candidatura do PSL. Durante uma caminhada no 
início de setembro, portanto, em pleno período eleitoral do primeiro 
turno, houve um atentado a faca, contra a vida de Bolsonaro. Em 
decorrência desse ato, o atingido necessitou de um tempo signifi-
cativo, considerando-se o calendário eleitoral, para se restabelecer, 
além de poder assumir a condição de vítima. O que se percebe, é 
que esse acontecimento deu um novo impulso para sua vitória no 
primeiro turno e também foi utilizado para blindar a ida de Bolsona-
ro aos debates, justificando a sua ausência tanto do primeiro como 
do segundo turno19. 

18. Fonte Rádio Jovem Pan, 2018

19. Mas esse atentado não o 
impediu de participar de entre-
vistas e gravar vídeos, além de 
se conectar constantemente por 
WhatsApp e Twiter com seus 
seguidores. 
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Logo depois do triunfo no primeiro turno num vídeo difundido no 
Youtube20 visivelmente constrangido diante da frustação de não ter 
liquidado o pleito, Bolsonaro, ao lado do economista Paulo Gue-
des, admite que o segundo turno não será fácil e elenca, entre as 
dificuldades consideradas, a capacidade financeira do adversário 
(eles têm bilhões para gastar) e a parcialidade dos meios de comu-
nicação. Aproveita para lembrar a alguns jornalistas, e as direções 
das empresas jornalísticas, que Haddad defende o controle social 
das mídias. Ainda sobre a continuidade do processo eleitoral, o 
candidato do PSL afirma que se não fosse os problemas nas urnas 
eletrônicas, já teríamos o nome do futuro presidente do Brasil no dia 
de hoje, colocando em questão, mais uma vez, a lisura do processo 
eleitoral convoca os seus adeptos para continuarem mobilizados 
(não podemos nos recolher!). Um clima de intolerância e de violên-
cia foi se difundindo pelo país levando até a morte de uma pessoa 
na Bahia. 

Mas ao mesmo tempo, ante estes eventos, o seu discurso polí-
tico procura apresentar o candidato como o único capaz de unir 
o povo e conduzi-lo pelo caminho da prosperidade, da liber-
dade, da família, de Deus e da religião. Não podemos dar mais 
um passo à esquerda, diz ele21. É preciso unir os cacos do país 
deixados pelos governos da esquerda, que dividiu negros e bran-
cos, nordestinos e sulistas, pais contra filhos, e até mesmo quem 
tem opção sexual homo, contra hetero. Para tanto, a candidatura 
apresenta as propostas de promover segurança pública e paz 
para as mulheres e mães, para os homens e mulheres do campo, 
e levar segurança jurídica para os donos de terra, além de enfren-
tar os movimentos sociais do país, prometendo colocar um fim 
em todos os ativismos do Brasil. 

Sobre a sua relação com o Congresso22, anuncia a intenção de 
resgatar o parlamento, fora do toma lá, dá cá. Bolsonaro também 
reafirmou seu pensamento para os empresários e o mercado finan-
ceiro, definindo, sem esclarecer com mais detalhe o que pretende 
fazer, isto é, suas opiniões econômicas: ao mesmo tempo que fala 
em diminuição do tamanho do Estado, em privatizar ou extinguir as 
Estatais, afirma que vai definir, com responsabilidade, as Estatais 
estratégicas.

A sua equipe elaborou uma comparação entre as propostas do 
candidato e as propostas de seu adversário. No programa televisivo 
onde esta comparação foi apresentada23, inicialmente, os ouvintes 
são advertidos que o verdadeiro debate que importa ao país é o 
debate sobre os planos de governo. A seguir, indica-se didatica-
mente, pela ótica do candidato, a separação entre “nós” e “eles”. 
A propaganda eleitoral apresenta os seguintes temas e formas de 
abordagem de ambos, uma vez eleitos: 

20. Ver (https://www.youtube.
com/watch?v=WYLrI5nIYTs)

21. Ibid

22. Ibid

23. Ver (https://www.youtube.
com/watch?v=R7LRbg8bdjs)
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Nós Eles

Cidadãos de bem: 
segurança e moral

Esquerdismo: bandidagem, 
imoralidade e corrupção

ECONOMIA
Bolsonaro quer reduzir gradativamente os impostos”

ECONOMIA
Haddad fala em criar novas taxas

AGRONEGÓCIO
Bolsonaro vai garantir mais segurança no campo, 
abrir mercados externos, e melhorar a 
logística de distribuição

AGRONEGÓCIO
Haddad quer fazer a reforma agrária para 
beneficiar grupos organizados

SEGURANÇA
Bolsonaro vai jogar pesado contra o crime e lutar 
contra a redução da maioridade penal. 
Bolsonaro quer prender e manter os criminosos na 
cadeia, acabando com a redução de penas e a 
saidinha da prisão. 
Bolsonaro acredita que o cidadão deve ter direito à 
legítima defesa 

SEGURANÇA
Haddad quer a desmilitarização das polícias
Haddad fala em esvaziar presídios, 
soltando presos que cometeram crimes 
menos graves
Haddad quer desarmar a população

CORTE DE GASTOS
Bolsonaro vai reduzir ministérios

CORTE DE GASTOS
Haddad fala em criar ainda mais ministérios

CONSTITUIÇÃO
Para Bolsonaro a Constituição merece respeito

CONSTITUIÇÃO
Haddad quer uma nova Constituinte

SINDICATOS
Bolsonaro é totalmente contra a volta do 
imposto sindical obrigatório

SINDICATOS
O Programa de Governo de Haddad 
aumenta o poder dos sindicatos 

MACONHA E ABORTO
Bolsonaro é radicalmente contra as drogas e 
a favor da vida

MACONHA E ABORTO
A esquerda defende a legalização do aborto 
e da maconha

Fica claro o reforço do caráter antagônico também no discurso do 
segundo turno. Procura-se que o processo eleitoral continue sendo 
dominado pelo moralismo, onde o mito represente o sentimento da  
família ordeira brasileira, ancorado na tradição e na propriedade, 
e seja reconhecido como o combatente da imoralidade, do bandi-
tismo e do esquerdismo. Para tanto, apresenta a versão de que os 
recentes governos democráticos esquerdistas – dos quais Haddad 
e seus seguidores são continuidade - aniquilaram a ordem, a moral 
e os avanços do período militar, tornando-se necessário a restrição 
dos direitos, com enfrentamento aos movimentos sociais (Plano de 
Governo – Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades 
rurais e urbanas no território brasileiro) através da construção de um 
governo liberal economicamente, e forte politicamente, com autori-
dade e disciplinador.  
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Finalmente, cabe destacar que a importância do uso das mídias so-
ciais e de não-verdades aumentou, relativizando o peso das mídias 
tradicionais com seus debates e embates diretos entre candidatos. O 
diálogo e a discussão nesses médios foram substituídos por monó-
logos customizados em função dos interesses e emoções de grupos 
de possíveis de eleitores difundidos por WhatsApp e Youtube. E 
também através dos discursos monológicos dos programas eleitorais 
das TVs e rádios. O discursos político do candidato líder da contenda 
e a própria eleição assumiram assim um caráter novo e atípico que 
esvaziou a esfera pública como era entendida tradicionalmente. |
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No debate político brasileiro é muito comum usar o conceito 
tradicional de populismo, em negativo, como uma forma de 

desqualificação do outro. Em nossa análise da última disputa eleito-
ral, partindo de autores como Laclau e Mouffe (2015), consideramos 
o discurso populista como fazendo parte da lógica constitutiva da 
política, não sendo, portanto, incompatível com os próprios regimes 
democráticos contemporâneos. Assim identificamos componentes 
do discurso populista nos seis candidatos analisados. Cada um 
construiu um diagnóstico particular do contexto, e estabelecendo 
uma fronteira política, delimitou identidades políticas de um “nós” e 
um “eles” antagônicos, através de práticas discursivas que articula-
vam um maior ou menor tom emocional, técnico ou racional. 

No final do Capítulo 1, nossa avaliação dos caminhos do processo 
eleitoral a partir da análise dos discursos políticos, particularmente 
desse componente populista, apontava para uma série de pistas do 
que realmente pesaria nas eleições presidenciais de 2018. 

Destacávamos a importância, como sempre, do discurso que ape-
lasse ao bolso ante o desemprego, a perda do poder aquisitivo e o 
endividamento de grandes setores da população. Também relem-
bramos a incerteza dos resultados majoritários e parlamentares, 
com o possível crescimento dos votos em branco, nulos e justifi-
cativas de ausência dada a campanha de descrédito na política e a 
interdição do candidato que inicialmente contava com maior inten-
ção de voto (Lula).  O descrédito na política também daria força ao 
candidato que melhor pudesse canalizar através do seu discurso, 
o sentimento antissistema, anti o que está aí, seja denominado de 
democracia ou de parlamento ou de políticos. E que pudesse ao 
mesmo tempo transmitir autoridade – e não necessariamente, auto-
ritarismo - para dar conta do sentimento urgente de mudar, de por 
ordem na bagunça em que tem se transformado o país. 

PAIXÃO, RAZÃO 
E MÍDIAS SOCIAIS
Por: Jorge O. Romano, Paulo A. A. Balthazar, 
Alex L. B. Vargas, Annagesse de Carvalho Feitosa, 
Thais P. Bittencourt, Yamira R. de Souza Barbosa
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Uma outra pista que destacávamos era o peso da paixão: para ven-
cer, o discurso da candidatura não poderia ser predominantemente 
intelectual, técnico e programático. Seu marco de diagnóstico e, 
sobretudo, o motivacional teriam que ter um forte componente 
emocional, que chegasse às pessoas, já que junto com a razão, a 
paixão é parte constituinte do político, particularmente no que toca 
à conformação das identidades políticas. Assim destacávamos 
que na delimitação fundamental do “nós” e “eles”, o discurso da 
candidatura deveria atentar para a pluralidade de posições que os 
sujeitos hoje ocupam, procurando articular no “nós” a diversidade 
de demandas de grupos identitários múltiplos que ainda estavam 
indecisos em fazer parte do “nós”. E que isto teria que ser feito por 
meio de apelos simples e diretos, apontando saídas que não fossem 
só plausíveis, mas sentidas pelos indivíduos.

Junto com a paixão, também destacávamos o desafio para as can-
didaturas de construir, expressar e replicar seus discursos, e cons-
truir uma nova massa de apoiadores por meio das novas mídias, 
dada a previsão de menor peso da TV nas eleições.

Finalmente, lembrávamos que o consenso não seria mais um valor 
absoluto e que haveria que conviver com o conflito antagônico. Des-
sa forma, o candidato ou candidata teria que assumir claramente 
um lado da fronteira política, sendo que a fronteira que predominas-
se nessa disputa hegemônica dependeria da eficácia e da resso-
nância no povo dos discursos políticos dos candidatos.

Nestas considerações finais, gostaríamos de problematizar mais 
as três últimas pistas: o peso ou reconhecimento da paixão em 
relação à razão; a importância e o caráter que assumiram as mí-
dias sociais com a redefinição da esfera pública; e a importância 
das fronteiras antagônicas, o que, pensando no futuro, nos leva a 
procurar refletir sobre uma alternativa agonista como resposta aos 
desafios da democracia. 

Paixão e razão. A paixão tem sido objeto de questionamentos e 
de valorizações na filosofia, e particularmente, na filosofia política. 
Paixão originariamente evocava o mesmo que afeição ou emo-
ção. A partir do século XVII foi assumindo o significado específico 
que expressa hoje: a ação de controle, de dominação, de direção 
exercida por uma emoção determinada sobre a inteira persona-
lidade de um individuo. Criticamente, segundo Kant, a paixão 
tem a capacidade de dominar o comportamento do homem. Mas 
ao mesmo tempo, se reconhece que as paixões são uma força 
fundamental: segundo Helvetius paixões são no campo moral, o 
que o movimento é no campo físico, ou como Vauvenargues des-
taca, as paixões ensinaram aos homens a razão. A relação entre 
paixão e razão, se inverte. Segundo o poeta Pope, se a razão é a 
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bussola, a paixão são os ventos. O romanticismo muda definitiva-
mente a avaliação negativa da visão kantiana sobre a paixão. Para 
Hegel as paixões se justificariam como astúcias da Razão infinita (a 
providência cósmica) a fim realizar seus fins. Por sua vez, Nietzsche 
via como um sintoma de fraqueza o temor dos sentidos, dos dese-
jos e das paixões1.

Na filosofia política, o racionalismo e o individualismo que estão no 
cerne do liberalismo, enquanto tendência dominante, não permi-
tem compreender o papel central que as paixões desempenham 
na política, isto é a dimensão afetiva e emocional que é mobilizada 
na criação de identidades políticas. Tudo aquilo que implica uma 
dimensão coletiva é considerado como arcaico, como algo tam-
bém irracional que já não deveria existir nas sociedades modernas. 
(Mouffe, 2014: 136). 

Segundo Schmitt (1988)2 o individualismo e o racionalismo que ca-
racterizam o pensamento liberal dominante, exclui a compreensão 
da natureza das identidades políticas como também não reconhece 
que a dimensão antagônica, enquanto essência do político, é ine-
rente a todas as sociedades humanas. Segundo ele, este propósito 
liberal de aniquilar o político está destinado ao fracasso. O político 
não pode ser erradicado porque ele captura a energia de diversas 
arenas onde o homem atua. Toda antítese religiosa, moral, econô-
mica, ética ou de qualquer índole, pode adquirir um caráter político 
se é o suficientemente forte como para agrupar as pessoas em 
termos de amigo/inimigo. 

A partir de considerar que a negatividade é constitutiva das re-
lações políticas e recuperando criticamente a Schmitt, Mouffe 
(2014:22) propicia a distinção entre “o político” e “a política”. “O 
político” remete a essa dimensão do antagonismo que adota di-
versas formas e pode surgir em diversas relações sociais. E “a 
política” se refere ao conjunto de práticas, discursos e instituições 
que procuram estabelecer uma determinada ordem e organizar a 
coexistência humana, mas em condições que são potencialmente 
conflitivas porque são afetadas sempre pela dimensão do “políti-
co”. As questões políticas não são meras questões técnicas que 
podem ser resolvidas por especialistas. As questões propriamente 
políticas sempre implicam em escolhas entre alternativas opostas. 
Esta é uma questão que a tendência dominante no pensamento 
liberal, com seu enfoque racionalista e individualista, não conse-
gue compreender. Por seu racionalismo, é incapaz de conceber os 
conflitos que o pluralismo apresenta, e para os quais não poderá 
existir uma solução racional final, uma reconciliação final de todas 
as visões. Por seu individualismo, não consegue entender o modo 
de criação das identidades políticas, construídas na forma de 
uma relação “nós”/“eles” (Mouffe, 2014: 135). Dessa forma, o libe-

1. Estas referencias foram to-
madas de Abbagnano, Nicola: 
Dicionário de filosofia. São Paulo: 
Mestre Jou, 1962: 709-710.

2. Schmitt, Carl: El concepto de lo 
político. Madrid: Alianza, 1998.
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ralismo é limitado em sua compreensão da política democrática 
existente, ao não reconhecer as paixões, e não só a razão, como a 
força motriz no âmbito político.

Estas reflexões teóricas se aplicam ao processo eleitoral analisado. 
Os discursos políticos que mais mobilizaram e que tiveram maior 
apoio popular manifesto no voto, foram os que deram espaço à 
paixão. A paixão mais que a razão foi mais eficaz politicamente.    

Mídias sociais, novas massas e exacerbação da paixão. As eleições 
presidenciais de 2018 demonstraram definitivamente a importância 
eleitoral das mídias sociais. O acontecimento dessa campanha foi 
um desdobramento da última eleição presidencial em 2013, com a 
emergência das redes sociais digitais, o uso intensivo de robôs e 
falsos perfis, e a intensificação da polarização. Dessa vez a novidade 
foi a rede Whatsapp – enquanto uma rede familiar, que se estabelece 
basicamente através de relações de confiança - mas com o fortaleci-
mento de fake news e narrativas muitas vezes fundamentalistas.

O aumento da importância do uso das mídias e redes sociais - 
com suas falas e mensagens simples, diretas, fáceis de repetir, 
frequentemente dominadas pelas não-verdades - relativizou o 
peso das mídias tradicionais com seus debates e embates diretos 
entre candidatos. É a primeira eleição majoritária na qual o peso 
da TV teria sido menor que o das mídias e a das redes. O tempo 
de propaganda gratuita foi mais reduzido, porém muito desigual 
na distribuição entre as candidaturas. E a audiência da TV aberta 
também caiu enormemente. Portanto, a eficácia do apelo eleitoral 
teria sido, em grande medida, a resultante de como os candidatos 
teriam conseguido construir, expressar e replicar os seus discursos 
através das mídias e redes sociais, considerando o desafio das 
fake news, da virulência e da intolerância que se propagam nesses 
meios. Afinal, a despeito de sua ampla capacidade de “viralização”, 
as mídias e redes sociais, mais do que numa ampliação dialógica da 
esfera pública habermasiana3, têm se transformado em espaços de 
monólogos, de antagonismo e de incentivo à eliminação simbólica – 
e física – do outro, do diferente. 

Este predomínio das mídias e redes sociais traz a necessidade de 
uma redefinição de conceitos como público e privado, presencial e 
virtual, ficção e realidade, engajamento e diversão, trabalho e ócio, 
entre outros. O principal mérito da campanha digital foi, por exem-
plo, o de construir um canal de comunicação direto com grupos 
sociais estratégicos, que invadiu e ocupou a timeline de amplos 
segmentos conectados por smartphones e outros médios digitais, 
dedicados a diversão e ócio. Porém, passaram a estar submetidos 
a um bombardeio de falsas mensagens de demonização do campo 
adversário, com conteúdos muitas vezes grotescos e sem compro-

3. Habermas, Jürgen. Mudança 
estrutural da esfera pública: 
investigações quanto a uma ca-
tegoria da sociedade burguesa. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003.
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misso com a verdade ou mesmo com plausibilidade ou verossimi-
lhança, que compartilhavam agressividade, ridicularização, negação 
tanto do outro como da própria pluralidade societária ou política.

Como apontamos anteriormente, o diálogo e a discussão nesses 
meios foram substituídos por monólogos customizados em função 
dos interesses e paixões de grupos difundidos por WhatsApp e You-
tube. Neles se manifestava a perda da razão, com as não verdades 
sendo apresentadas e difundidas como verdades. Este caráter de 
alguma forma também se fez presente através dos discursos monoló-
gicos dos programas eleitorais das TVs e rádios. Ao invadir espaços 
como grupos familiares, religiosos e outras modalidades de sociabi-
lidade privada, suprimir as mediações que estabilizam o debate po-
lítico, e parasitar autoridades estruturadas em vínculos afetivos con-
vertidas em ativistas políticos compulsórias e desprovidas de filtros 
para decodificação de um programa que em geral lhes era estranho, 
minou-se o conceito de representação, central para as  democracias 
liberais, tornando ainda mais opacos os mecanismos e interesses 
que regem o jogo político e mais precários os resultados da disputa 
democrática. Houve um esvaziamento da esfera pública.  

Esta mudança radical do debate político, das arenas, dos meios, do 
caráter das narrativas, e da forma de construir o interesse coletivo, 
estariam representando talvez uma nova mudança estrutural da 
esfera pública. Aponta-se para um cenário distópico onde o gro-
tesco, a paródia, a inversão da verdade, falsos perfis e robôs que 
capturam e parametrizam informações moduladas e direcionadas 
para diferentes grupos sociais, aliadas com a desarticulação dos 
sistemas de reputação que hierarquizam fontes, reconhecem autori-
dades e estabilizavam os debates públicos, inviabilizam uma esfera 
pública que tinha no debate comprometido com a razão seu eixo 
central (ainda que nos últimos tempos grandemente mediado pelo 
marketing político). 

Assistimos à exacerbação da paixão através das forças das estraté-
gias digitais monológicas, sofisticadas e estruturadas pelo acesso a 
grupos privados de compartilhamento de postagens que eram para-
metrizadas para perfis individualizados via WhatsApp, utilizando um 
“ativismo passivo” do receptor alicerçado no espontâneo “curtir” e 
“compartilhar”, enquanto era induzido por robôs em escalas expo-
nenciais. As mídias e redes sociais expressaram o excesso da pai-
xão, ao mesmo tempo que por meio dos seus métodos para análise 
de sentimentos, quantificavam as emoções. 

Este fenômeno acontecido no processo eleitoral de 2018 no Brasil, 
não é exclusivo nem novo. A última eleição presidencial nos Estados 
Unidos de América que levou à vitória a Donald Trump, o Brexit no 
Reino Unido, assim como outros processos eleitorais que revelam o 
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crescimento de novos populismos de direita – e também de esquer-
da – e de fundamentalismos são exemplos de um fenômeno muito 
maior de mudança da lógica e tipo de poder que se manifesta em 
sociedades de todo o mundo,  particularmente com o advento do 
neoliberalismo. Foucault4 nos fala que o poder já não se apresenta 
como o poder de morte de um soberano, mas como o poder disci-
plinador, sendo a biopolítica a forma de governo da sociedade di-
siciplinária. Han5 aponta uma nova mudança de poder com a emer-
gência do psicopoder onde a psicopolítica é a forma de governo 
da nova sociedade da transparência. A psicopolítica é a técnica de 
dominação que estabiliza e reproduz o sistema dominante através 
da programação e controle psicológicos (Han, 2018b).

Han destaca uma série de processos e características da face 
oculta das redes sociais e da mídia digital no neoliberalismo, que 
vêm a remodelar a sociedade e a política, como as novas técnicas 
de poder, a psicopolítica, a hipervisibilidade, o hipernarcisismo, a 
nova alienação, o cansaço de informação, a nova massa (Han: 2017, 
2018a; 2018b).

O modelo foucaultiano do Panóptico, que caracteriza as sociedades 
disciplinares estaria sendo superado, apontando para o advento do 
Panóptico digital. Uma vigilância que opera por meio da transpa-
rência à qual as redes sociais nos expõem. Viveríamos o advento de 
uma sociedade da transparência, que é equivalente ou compreende 
a sociedade de desempenho, do empreendedorismo, da positivi-
dade, da exibição, da pornografia, da aceleração, da revelação, da 
pós-verdade e do controle (Han, 2017).

A enorme quantidade de informações aumenta massivamente a en-
tropia do mundo, e também o nível de ruído. O mundo de hoje não 
é um teatro em que ações e sentimentos são representados e lidos, 
mas um mercado em que as intimidades são expostas, vendidas e 
consumidas. O tipo de poder inteligente (smart), típico do regime 
neoliberal, atua silenciosamente, domina, procurando agradar e 
gerando dependências, se adapta à psique em vez de discipliná-la.  
A estratégia ou microfísica do poder no sistema neoliberal é a sedu-
ção através de informações customizadas por algoritmos, apelando 
à emoção e à paixão (Han, 2018b). 

Nessa transformação da organização da sociedade, ao contrário da 
massa clássica, uma nova massa está sendo formada, o enxame 
digital (Han, 2018a) constituído por indivíduos isolados, que não pos-
suem necessariamente uma ação comum, salvo em momentos espe-
cíficos, quando acionados por meio de algoritmos e do Big Other6.  

Os outros, nossos vizinhos, se tornaram concorrentes ou sombras 
em nossas telas autistas. Se no Panóptico de Bentham os indivíduos 

6. Zuboff, Shoshana. Big Other: 
capitalismo de vigilância e pers-
pectivas para uma civilização da 
informação. Em: BRUNO, F. et al. 
(orgs) Tecnopolítica da vigilância: 
perspectivas da margem. São 
Paulo: Boitempo, p. 17-68. 

4. Foucault, Michel. Microfísica 
do poder. Rio de Janeiro: Graal, 
1979.

5. Ver principalmente: Han, Byun-
g-Chul. Sociedade da transpa-
rência. Vozes, 2017;  Han, Byung-
-Chul. No enxame. Perspectivas 
do digital. Vozes, 2018a; e HAN, 
Byung-Chul. Psicopolítica. Belo 
Horizonte: Ayne 2018b. 



108

estavam isolados, no digital eles se comunicam entre si, mas de 
forma monológica. Estamos, diz Han, frente a um “enxame digital” 
que, longe de expandir a participação, implica uma despolitização da 
sociedade. Meios de comunicação, como blogs, Twitter ou Facebook 
liquidam a mediação de comunicação, a desmediatizam. Tudo isso 
evita a formação de um contrapoder que poderia questionar a ordem 
estabelecida, a qual adquire assim características totalitárias.

Se Foucault argumentou que os sistemas coercitivos exploravam o 
cidadão seguindo o modelo de Panóptico de Bentham (isto é, con-
trolando externamente sua atividade, observando sem ser obser-
vado), eles agora foram substituídos por um sistema de dominação 
que, ao invés de usar um poder opressivo, usa um poder sedutor ao 
qual os homens submetem suas paixões (Han, 2018a).

O I like é hoje o amén digital. Quando clicamos no botão I like, 
nos submetemos a um quadro de dominação. O smartphone não 
é apenas um dispositivo de vigilância eficiente, mas também um 
confessionário móvel. Empresas como o Facebook e o Google 
trabalham como serviços secretos que monitoram nossos 
interesses para extrair o benefício de nossos comportamentos na 
internet e nas redes sociais. As críticas à internet em Han, também 
se concentram na retórica de Big Data, que designa essa forma ou 
ideologia do conhecimento que se baseia na exploração da trans-
parência, onde se confunde a coleta de informações e vestígios de 
informações de todos os tipos com o conhecimento autêntico e que 
levaria a um tipo de Big Brother digital. Os partidários de Big Data 
confiariam ilusoriamente nesses números, como se fossem uma es-
pécie de manifestação do inconsciente digital, que falassem por si 
mesmos e que dariam um relato exato de nossos padrões de com-
portamento. O que lhes daria também a capacidade de antecipar o 
futuro. Essa ideologia do conhecimento não seria mais do que uma 
nova face da barbárie: a barbárie dos dados. Big Data, tornando o 
futuro previsível e controlável, é totalmente cego para o aconteci-
mento (Han, 2018b).

Han denuncia a construção de bolhas de informações personaliza-
das pelos algoritmos. Esses sistemas apresentam ao participante 
apenas as seções do mundo que ele gosta. Assim, desintegra a 
esfera pública, a consciência pública, critica e privatiza o mundo. 
Dessa forma, na nova massa, no enxame estão um grupo de indi-
víduos isolados e hipercomunicados - o homo digitalis - mas sem 
a capacidade de criar um movimento de mudanças real. A comu-
nicação digital faz com que se eroda fortemente a comunidade, o 
“nós”. Destrói a noção de espaço público e agudiza o isolamento 
do homem. A sociedade atual de opinião e informação é construída 
nesta comunicação desmediatizada. Han especula que, nesse ime-
diatismo, se produz a perda do político (Han, 2018b).
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Em blogs ou redes sociais que hoje compõem ou substituem o 
espaço público, não se produz nenhum discurso. A mídia digital 
torna a sociedade cada vez mais pobre em seu discurso. Os meios 
digitais impedem a construção de uma comunidade em um sentido 
empático. Só produzem aleatoriamente multidões de indivíduos iso-
lados, de egos, sem qualquer coesão, sem lugar de discurso. Não 
é construído espaço público. O indivíduo não é mais uma entidade 
política capaz de produzir o “nós”. É possível que a performance 
tenha substituído a participação e que a “memória política” das 
gerações anteriores se esteja perdendo como experiência vivida 
forjadora do futuro político (Han, 2018b).

Antagonismo e agonismo: o reequilíbrio entre paixão e razão, tendo 
o outro como adversário e não como inimigo. Recapitulando, no con-
texto do neoliberalismo, com as técnicas de poder que se manifes-
tam nas mídias e nas redes sociais tem se exacerbado a paixão, re-
configurando a esfera pública e correndo-se o risco de conformar-se 
uma nova massa que, além de sua auto-exploração, procura eliminar 
a diferença e o outro. Ao mesmo tempo, as tendências dominantes 
do liberalismo, com seu racionalismo e individualismo não permitem 
compreender o papel central que as paixões desempenham na políti-
ca. Se faz necessário um reequilíbrio entre paixão e razão. 

Segundo Mouffe (2014: 25), é necessária uma alternativa dos prin-
cipais enfoques da teoria política democrática. Por um lado, o mo-
delo agregativo, utilizando um vocabulário tomado da economia, 
considera que os atores políticos agem impulsionados apenas pela 
perseguição dos seus interesses. Por outro lado, o modelo delibera-
tivo destaca o papel da razão e das considerações morais utilizando 
um vocabulário tomado da ética. Ambos modelos desvalorizam as 
identidades coletivas e o papel central dos afetos, das emoções em 
sua constituição. 

Segundo Mouffe (2014: 25/26), o modelo agonista de democracia é 
uma alternativa que aborda os temas que os outros dois modelos 
não conseguem tratar devido a seus marcos racionalistas e indivi-
dualistas. A questão fundamental não reside em chegar a um con-
senso obtido sem exclusão, já que isto demandaria a construção 
um “nós” que não teria seu correspondente “eles”, quando a con-
dição mesma de constituição de um “nós” é a demarcação de um 
“eles”. A questão central é como estabelecer esta distinção entre 
“nós” e “eles” – que é constitutiva do político – de forma compatível 
com o reconhecimento do pluralismo. 

No mundo de hoje, há uma pluralidade de posições ocupadas pelos 
sujeitos, com línguas, falas e demandas diferentes. Assim, mais que 
tentar reconhecer a língua do eleitor, teríamos que falar das “línguas 
dos eleitores”. Suas identidades sociais são múltiplas, descentradas 
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e deslocadas: estão em processo de reconstrução e abertas a di-
ferentes articulações, sempre parciais e não definitivas. O discurso 
político, a partir de um diagnóstico dos problemas do país, tem a 
virtude, e o poder, de articular essas demandas e identidades múlti-
plas e contingentes dos sujeitos num único “nós”, o do “povo”, dos 
apoiadores do candidato. Para isto, identifica uma demanda central 
(que em nosso estudo denominamos significante vazio) que, asso-
ciada a um “nós”, passa a articular uma cadeia diversa de deman-
das e de identidades.

Pensando “com Schmitt e contra Schmitt”  (Mouffe, 2014: 136), o 
que uma política democrática liberal e pluralista requer é que os 
outros não sejam percebidos como inimigos a serem destruídos, 
mas como adversários, cujas ideias podem ser combatidas até de 
forma passional, mas que seu direito a defender essas ideias não 
seja questionado. O conflito político, constitutivo da democracia, 
não deve adotar a forma de um antagonismo – uma luta entre ini-
migos – mas a de um agonismo, isto é, uma luta entre adversários. 
O adversário é o oponente com quem se compartilha a lealdade 
comum dos princípios democráticos de liberdade e igualdade para 
todos, ainda que discrepando no que toca a sua interpretação. Os 
adversários travam a luta política porque querem que sua interpre-
tação seja hegemônica, mas não para eliminar o outro como inimi-
go. A luta agonista, enquanto confrontação entre adversários, é a 
condição mesma de uma democracia vibrante. A tarefa principal de 
uma política democrática não é eliminar as paixões, nem mantê-las 
no âmbito do privado, visando estabelecer um consenso racional na 
esfera pública. Mas sim de “sublimar” essas paixões aproveitando 
toda sua energia, mobilizando-as para a construção de projetos 
democráticos através da criação de formas coletivas de identifica-
ção em torno a objetivos democráticos (Mouffe, 2014: 28). Como a 
análise dos discursos políticos na disputa eleitoral de 2018 revelam, 
temos um árduo trabalho democrático pela frente. |






