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RESUMO

Abordamos a produção de verdade em postagens do Twitter ao longo de um período delimitado
das campanhas eleitorais dos dois principais candidatos às eleições presidenciais do Brasil em
2018. Quanto ao corpus para análise, delimitamos nossa atenção a publicações do Twitter, a
partir de enunciados de quatro sujeitos políticos: os perfis oficiais de Jair Bolsonaro, Fernando
Haddad, usuários que mencionaram Bolsonaro e usuários que mencionaram Haddad, entre os
dias 16 de agosto e 26 de outubro de 2018. O problema de pesquisa se deu a partir do
questionamento de como as manifestações digitais de atores políticos – perfis oficiais dos dois
principais candidatos, e eleitores engajados em conversas políticas com ambos – produziram
sentidos ao longo dos 70 dias em que durou o período de campanha eleitoral. Quanto ao
referencial teórico, partimos das teorias de discurso e produção de verdade de Foucault, da rede
sensível de Sodré e dos conceitos de hegemonia e populismo de Mouffe e Laclau. Já no que se
refere à metodologia, empregamos dois procedimentos, sendo um quantitativo e outro
qualitativo. Na etapa quantitativa, definimos como objetivo identificar a variância dos graus de
sentimentos positivos e negativos dos quatro atores sociais mencionados, considerando a
comparação entre as publicações antes e depois da facada (n=10.141). Para análise de
sentimentos, foi utilizado o software LIWC. Por sua vez, na etapa qualitativa, desenvolvemos
uma análise de discurso, buscando o repetível nos enunciados com maior grau de sentimentos
para observar os principais temas mobilizados. Quanto aos resultados alcançados, os quatro
sujeitos políticos analisados apresentaram variância de sentimentos nas publicações depois da
facada (p<0,2). Identificamos 11 temas centrais abordados nas falas com maiores graus de
sentimentos e três inter-relações de formações discursivas: jurídica, econômica e moral.
Palavras-chave: Comunicação e consumo; política; produção de verdade; análise de
sentimentos; comunicação digital.
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ABSTRACT

We approached the production of truth in Twitter posts over the electoral campaigns of the two
primary candidates for the 2018 presidential elections in Brazil. Regarding the corpus for
analysis, we limited our attention to Twitter publications based on statements by four political
subjects: the official profiles of Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, users who mentioned
Bolsonaro, and users who mentioned Haddad between August 16 and October 26, 2018. The
research problem arose from questioning how the digital manifestations of political actors profiles officers of the two leading candidates, and voters engaged in political conversations
with both of them - produced meaning over the 70 days of the electoral campaign period. As
for the theoretical framework, we start from Foucault's discourse and truth production theories,
from Sodré's sensitive network and Mouffe and Laclau's concepts of hegemony and populism.
Regarding the methodology, we used two procedures, one quantitative and the other qualitative.
In the quantitative stage, we defined as objective to identify the variance of the degrees of
positive and negative feelings of the four social actors mentioned, considering the comparison
between the publications before and after the stab (n = 10,141). For the sentiment analysis, the
LIWC software was used. In the qualitative stage, we proceeded with discourse analysis. The
method gave us conditions to observe the most repeated utterances with a higher degree of
feelings. Therefore, defining the main themes exposed. As for the results achieved, the four
political subjects analyzed showed a variance of feelings in the publications after the stab (p
<0.2). We identified 11 central themes addressed in the statements with the highest degrees of
feelings and three interrelationships of discursive formations: legal, economic, and moral.
Keywords: Communication and Consumption; politics; production of truth; sentiment
analysis; digital communication.
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INTRODUÇÃO

“Botar em prática a vocação, pra quem 'tá, entender
como que foi construído. Transição com atualização
pra deixar nosso verso um pouco mais evoluído”
(MV Bill; Kmilla CDD, 2019)

O problema de pesquisa desse estudo foi concebido a partir da curiosidade de como se
produziram verdades durante as eleições presidenciais no Brasil em 2018. Em um contexto de
intensa polarização política, o objetivo é investigar como as manifestações digitais de atores
políticos – perfis oficiais dos dois principais candidatos, e eleitores engajados em conversas
com ambos – produziram sentidos ao longo dos 70 dias que durou o período de campanha
eleitoral. Em uma eleição marcada por redes de desinformação e pelo incidente da facada com
o então candidato Jair Bolsonaro, buscaremos compreender como as falas desses sujeitos
políticos mobilizaram a rede afetiva social e como esses discursos podem indicar parte das
verdades produzidas nesse período. Partimos dos referenciais teóricos de análise de discurso
(FOUCAULT, 1972, 1996, 2011), redes afetivas (SODRÉ, 2006, 2013), análise de redes sociais
(RECUERO, 2009; MALINI, 2017) e análise de sentimentos (TAUSCZIK; PENNEBAKER,
2010; TUMASJAN et al., 2010 MESSIAS et al., 2017).
Quanto ao método, foram utilizados dois procedimentos, um quantitativo e outro
qualitativo. A formação do corpus de pesquisa foi concebida a partir de publicações na rede
social Twitter entre 16 de agosto de 2018 e 26 de outubro de 2018, período oficial para
veiculação de propagandas de candidatos, conforme calendário eleitoral do Tribunal Superior
Eleitoral. Foram levantadas 10.241 falas no total, sendo 609 publicações do candidato do PSL,
Jair

Bolsonaro

(@jairbolsonaro),

1.191

falas

do

candidato

Fernando

Haddad

(@Haddad_Fernando) do PT, 4.938 falas com menções ao perfil @jairbolsonaro e 3.503 falas
com menções ao perfil @Haddad_Fernando.
O ambiente digital é um território fértil para pesquisas em comunicação política e
eleitoral. Mais de 70% da população brasileira está conectada de alguma forma à internet
(IBGE, 2018). Isso representa quase 150 milhões de pessoas interligadas em rede. Desse total,
140 milhões estão cadastrados a alguma rede social, com uma média de tempo de interação de
mais de três horas e meia de navegação por dia. A cada ano, o brasileiro passa em média 55
dias interagindo em rede. É nesta escala que se configura nossa cibercultura, “uma gigantesca
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máquina de contato e de troca de informações” (LEMOS, 2004, p.15), ou o que podemos
chamar de bios virtual. Esse bios que exerce não apenas uma influência da realidade, mas tratase da própria definição de realidade. Nele, o sensível se mobiliza na medida em que “uma
espécie de comunidade afetiva de caráter técnico e mercadológico, onde impulsos digitais e
imagens se convertem em prática social.” (SODRÉ, 2006, p. 99). É diante desse cenário que
nos interessa investigar a produção de verdades criadas em rede, em um momento de
intensidade do debate público político representado pelo pleito eleitoral à presidência.
O discurso, segundo Foucault (1972, p. 171), consiste num “caminho de uma
contradição a outra: se dá lugar às que vemos, é que obedece à que oculta. Analisar o discurso
é fazer desaparecer e reaparecer as contradições; é mostrar o jogo que jogam entre si.” Quando
analisamos a produção de verdades a partir de discursos, investigamos não apenas as falas, as
imagens, mas as séries de enunciados, os repetíveis. Essa produção está sob intensa
transformação, a partir dos novos contornos com as tecnologias comunicacionais
contemporâneas (BRUNO, 2004, p. 110). Segundo a autora, “tais tecnologias participam de
uma transformação no modo como os indivíduos constituem a si mesmos e modulam sua
identidade a partir da relação com o outro, mais especificamente com o ‘olhar’ do outro”
(BRUNO, 2004, p. 110). Essa comunicação em redes sociais tem sido cada vez mais central
nos debates político e eleitoral. “As primeiras pesquisas sobre o uso da internet nas campanhas
brasileiras aparecem tendo como base a eleição de 2002” (CERVI; MASSUCHIN;
CARVALHO, 2016, p. 8) e, desde então, a produção acadêmica tem sido cada vez mais intensa
acerca desse tema.
Algumas das iniciativas de pesquisa no Brasil se concentram em análises de conteúdo
jornalístico na cobertura das eleições, como faz Cervi (2018) quando compara a cobertura das
eleições executivas do Brasil e da Espanha nos canais digitais dos principais órgãos de imprensa
desses países. Domingues e Dourado (2018) abordam os efeitos de 3ª pessoa e evidenciam que
a percepção social de que os outros são sempre mais vulneráveis a mensagens do que nós
mesmos. Nas análises de redes sociais, estudos recentes investigam formações de grupos e
efeitos de bolha nas conversações, em funções de filtros da rede social, no qual se identificam
“clusters de informação nas redes de conversação política” (RECUERO, 2017, p. 25) e filtros
da plataforma de conversação que isolam seus usuários em bolhas identitárias políticas. Já
Lemos (2004) busca no surgimento da cibercultura na década de 70, o nascedouro de um
cenário de intensa conectividade entre espaços de ocupação e debate:

15

A era da conexão parece estar colocando em sinergia espaço virtual, espaço urbano e
mobilidade. Depois de séculos de esvaziamento do debate político no espaço público,
esse fenômeno mostra o desgaste das atividades políticas clássicas e a emergência de
novas formas micro-políticas de ação (LEMOS, 2004, p.15)

Estudar a produção de verdades a partir dos discursos digitais se dá sob a ideia de
investigar uma instância de “ressonância de temas e discussões políticas que são divulgadas
pelos mais diversos meios de comunicação” (ROSSETTO; CARNEIRO; ALMADA, 2013, p.
191). Essa legitimidade da internet como lugar de disseminação de discursos se dá também pela
utilização intensa de líderes políticos e as repercussões dessas postagens dentro e fora da rede.
Tomamos, por exemplo, o comportamento do atual presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Em
um estudo recente, o site Congresso em Foco (2020) reuniu todas as publicações divulgadas
pelo perfil @jairbolsonaro entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de outubro de 2019, parte de seus
primeiros anos de mandato. No total, o perfil gerenciado pelo presidente e eventuais assessorias
publicou 1.996 tweets nesse período, em uma média de uma fala virtual a cada quatro horas.
Nessas publicações, algumas prioridades temáticas: exaltação de ministros e projetos em
andamento, cenas de apoio popular ao próprio presidente, posicionamentos e afirmações de
parcerias internacionais, interações com usuários em tons elogiosos e uma via de duas mãos na
relação com a imprensa. A primeira via tem falas críticas às linhas editoriais, como a realizada
em 29 de outubro de 2019, na qual chama a Rede Globo de “Canalhas”, com uma imagem do
símbolo da emissora simbolizando uma saída de esgoto, como se observa na Figura 1, a seguir.
Figura 1 – Publicação Jair Bolsonaro em 29 de outubro de 2019

Fonte: Twitter (2019)
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A segunda via, pautando a imprensa a partir de manifestações agressivas no próprio
Twitter, como no vídeo publicado no qual um leão que representava o Brasil era cercado por
hienas. Entre elas, o Superior Tribunal Federal, numa ação que gerou desgastes na relação do
poder executivo com o judiciário à época, e posteriormente culminou com a exclusão da
publicação e um pedido de desculpas por parte do presidente1. Essa proposta de transformar o
Twitter em um “palanque virtual”2 se concretizou durante a vigência do mandato presidencial,
mas já fora utilizada como estratégia eleitoral, período no qual delimitamos nossa investigação.
Na medida em que observamos as falas dos dois principais candidatos às eleições presidenciais
de 2018, e também as falas de usuários que os mencionam nessa mesma rede, teremos
condições de buscar a produção de verdade daquele período, a partir da identificação daquilo
que se repete nessas falas. Essas publicações em redes sociais apontam para a necessidade de
investigarmos o ambiente de comunicação e consumo, que se tornam ainda mais relevantes no
contexto eleitoral recente, considerando as profundas transformações nos sistemas de
funcionamento da comunicação e propaganda eleitoral: (i) em sua estrutura de financiamento e
(ii) nos formatos de disseminação de motes eleitorais.

(i)

Transformações na estrutura de financiamento da comunicação eleitoral

Em primeiro lugar, no que se refere às mudanças na estrutura de financiamento de
campanhas eleitorais no Brasil, em setembro de 2015, o “Supremo Tribunal Federal (STF),
instância competente para o controle da constitucionalidade das leis, decidiu pela
inconstitucionalidade das doações de empresas a partidos e candidatos nas campanhas
eleitorais.” (SPECK, 2016, p. 126). Após duas décadas de investimentos milionários por parte
do sistema empresarial privado em campanhas eleitorais para cargos executivos e legislativos
de todo o país, a eleição presidencial de 2018 foi o primeiro pleito sob as novas regras, depois
de anos de investigações nas relações ilegais a partir de doações para campanhas e os famosos
“caixas 2” eleitorais. Em um estudo preliminar deste projeto, buscamos compreender mais
concretamente a relação do poder dos recursos para comunicação e propaganda eleitoral com
seus efeitos nas urnas. Para isso, foi realizado um levantamento entre as receitas declaradas de
campanhas e votos válidos recebidos nos primeiros turnos dos candidatos às eleições à
1

Portal G1. Bolsonaro pede desculpas so STF e diz que vídeo com leão e hienas foi um erro. Disponível em
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/10/29/bolsonaro-pede-desculpas-ao-stf-e-diz-que-video-com-leao-ehienas-foi-um-erro.ghtml> Acesso em: mai. 2020.
2
Época. Bolsonaro faz do Twitter seu palanque virtual. Disponível em: <https://epoca.globo.com/bolsonaro-fazdo-twitter-seu-palanque-virtual-23572419> Acesso em: mai. 2020.
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presidência (N=39) e aos governos dos Estados brasileiros (N=622) entre os anos de 2006 e
2018, mensurando a relação entre gastos com publicidade declarados ao TSE e número de votos
válidos. O objetivo desse levantamento era identificar se um volume maior de recursos obtidos
em doações eleitorais representava também uma probabilidade maior de disputar os segundos
turnos das eleições executivas federais e estaduais. Além disso, buscávamos dimensionar
possíveis impactos da nova legislação nas eleições de 2018. Para isso, foram estabelecidas as
seguintes hipóteses:

H1: Há correlação entre as receitas declaradas e votos válidos recebidos no 1º turno nas
campanhas, ou seja, quanto mais dinheiro para investir em publicidade, maior a possibilidade
daquele(a) candidato(a) ser indicado(a) ao segundo turno;

H2: A correlação entre receitas de campanhas eleitorais e os votos válidos vem
diminuindo ao longo dos anos, entre 2006 e 2018, ou seja, o dinheiro arrecadado com receita
tem diminuído sua importância na explicação de votos recebidos no primeiro turno.

Como procedimento de pesquisa, foram realizadas uma série de regressões lineares
utilizando o método de mínimos quadrados ordinários (ANDERSON; SWEENEY;
WILLIANS, 2007) para a compreensão das relações entre:
a) Candidatos
b) Receitas de campanha declaradas
c) Votos válidos recebidos no 1º turno

Em segundo lugar, no caso das receitas e dos votos, para eliminar grandes variações
entre os dados, foi utilizada uma transformação logarítimica dos valores, dividindo o número
de votos total para uma base de votos por 100 mil eleitores. Assim, chegamos aos resultados
demonstrados nas figuras 2 e 3, a seguir.
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Figura 2 – Correlação entre receita eleitoral e votos para governadores entre 2006 e 2018

Fonte: Cury, Figueiredo e Hoff (2019).

Figura 3 – Correlação entre receita eleitoral e votos para presidentes entre 2006 e 2018

Fonte: Cury, Figueiredo e Hoff (2019).
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Os resultados visuais evidenciaram uma correlação importante entre receitas declaradas
e votos válidos recebidos no 1º turno das candidaturas a govenador, o que significa que sim, há
um poder de explicação significativo na lógica de que um maior volume recursos é sinônimo
de maior chance de receber mais votos no 1º turno. Diante da 2ª hipótese, também foram
observadas reduções nessa correlação em todos os períodos, o que demonstra que esse poder
do dinheiro vem diminuindo ao longo do tempo. Essa pesquisa também identificou a presença
de outliers – candidatos que apresentam um grande afastamento das demais pontos da série - e
teve como um deles exatamente o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que mesmo com um
recurso declarado muito menor do que as chapas de PT, MDB e Novo, venceu o 1º turno
eleitoral de 2018. O principal limite dessa investigação, obviamente, foram os acessos a apenas
dados publicados, não sendo possível contabilizar investimentos em publicidade realizado de
forma não declarada, pois trata-se de receitas eleitorais não contabilizadas. Ainda assim,
podemos afirmar que 2018 foi um ano que, sob a ótica da relação receitas de campanha x votos,
contou com resultados de caráter excepcional no âmbito presidencial. A vitória do candidato
Jair Bolsonaro sobre a chapa de Fernando Haddad e Manuela D´Ávila superou, com pouco mais
3 milhões de reais oficialmente declarados, uma campanha com 10 vezes mais recursos
oficialmente publicados.
O impacto das mudanças estruturais de financiamento no longo prazo ainda é incerto.
Sem receitas de grandes corporações, “os candidatos poderão usar somente recursos próprios,
doações de pessoas físicas e recursos transferidos pelos partidos nas campanhas” (SPECK,
2016, p. 131). A alteração das fontes de recursos, do tempo de televisão e a digitalização das
campanhas eleitorais compõe o cenário no qual se insere a comunicação eleitoral. Diante dessas
profundas alterações nas regras do jogo, a rede discursiva entre candidatos e eleitores também
tem se transformado em seus meios e processos de produção.

(ii)

Transformações nos formatos de disseminação de motes eleitorais

A propaganda eleitoral brasileira do começo dos anos 90 até o início dos anos 2000 teve
como principal meio de disseminação de mensagens o horário gratuito de propaganda eleitoral
(HGPE). A pesquisa de Albuquerque et al. (2008), na qual foram analisadas as campanhas para
Câmara dos Vereadores do RJ em 2004 para vereador no município do Rio de Janeiro, concluiu
que “o HGPE teve um impacto substantivo sobre o voto em eleições proporcionais.”
(ALBUQUERQUE et al., 2008, p. 482). Já um estudo mais recente de Barbosa e Medeiros, que
comparou os efeitos das campanhas de 1º turno presidencial entre os anos de 2014 e 2018 –
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antes e depois das mudanças legislativas que também afetaram os tempos de televisão dos
candidatos – identificou uma mudança importante da comunicação eleitoral a partir do novo
cenário:
A redução do HGPE comprometeu o papel educativo com a diminuição do tempo
disponível para que os candidatos discutam propostas e planos de governo. O discurso
personalista, centrado na figura do candidato se sobressai, atrelado às críticas aos
adversários, que se intensificam (BORBA; MEDEIROS, 2019, p. 13)

Um dos marcos da perda de importância do HGPE foi a candidatura de Geraldo Alckmin
nas eleições presidenciais de 2018, que mesmo com a campanha com maior tempo de televisão,
ficou apenas em quarto lugar no primeiro turno, com pouco mais de 4% dos votos. Essa perda
de centralidade do HGPE não pode ser interpretada como uma diminuição da importância da
comunicação nos processos eleitorais, mas como um indicador de novas maneiras de
estabelecer o diálogo político com a sociedade. Na contramão do horário eleitoral, as redes
sociais foram aumentando sua importância na construção da esfera pública digitalizada,
especialmente na circulação de mensagens em WhatsApp, Facebook e Twitter. Durante o
período eleitoral de 2018 para presidente no Brasil, apenas a plataforma Twitter contabilizou
165 milhões de publicações relacionadas às eleições3, um volume 4 vezes maior do que o
identificado nas eleições de 2014. Os principais temas das conversas giraram em função de
“corrupção”, “segurança” e “educação”, como mostrado na figura 4, a seguir.
Figura 4 – Principais temas de conversas no Twitter durante o período eleitoral de 2018

Fonte: Twitter (2018).

3

Blog do Twitter. Como foram as eleições de 2018 no Twitter. Disponível em <https://blog.twitter.com/official/
pt_br/topics/company/2018/como-foram-as-eleicoes-2018-no-twitter.html> Acesso em: mai. 2020.
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Na Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, quase metade dos entrevistados declararam que
se informam sobre candidatos pela internet. Isso corrobora a percepção de que “as redes sociais
se tornaram parte integral não apenas da vida pessoal dos cidadãos, mas da sua atividade política
e da atuação dos seus representantes” (RUEDIGER, 2017, p. 9). A comunicação e o consumo
dessas informações, intensamente ressignificada nos atos de encaminhamentos, retweets,
comentários, entre outros formatos de se comunicar na esfera digital, se colocaram como parte
crucial do jogo eleitoral, momento-chave dos regimes democráticos modernos.
A ascensão da relevância dos meios digitais nas campanhas políticas se encontrou com
um ambiente político bastante conturbado durante as eleições de 2018. Realizadas pouco mais
de dois anos depois do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o país dava
andamento à um processo de polarização ideológica que já tinha dados sinais de aguçamento
nas eleições de 2014. O processo de impedimento da petista fora marcado por uma ruptura
social, no qual se formou a rede hoje conhecida por antipetismo, movimento estudado por
diferentes campos do conhecimento, mas com destaque ao entendimento da construção
comunicacional (SANTOS, 2016; DAVIS; STRAUBHAAR, 2020) de uma das principais
bandeiras políticas brasileiras desde a redemocratização do país. Entre os anos de 2016 e 2018,
as ruas foram ocupadas em manifestações populares por dois grandes grupos antagônicos. Um
dos movimentos aglomerava cidadãos a favor do impedimento4. O outro denunciava um
enviesamento e imparcialidade do processo no trânsito decorrido no Congresso Nacional 5.
Após a aprovação do afastamento de Dilma, Michel Temer assumiu o comando do executivo
nacional, sob a ideia de traição à chapa que formou para chegar ao cargo de presidente, pelas
reformas impopulares e necessárias sob a ótica neoliberal, e pela sequência de escândalos de
corrupção midiatizados. Com índices de aprovação de seu governo em apenas 4%6 ao fim de
2017, o político do MDB era praticamente descartado da corrida eleitoral. Em janeiro de 2018,
o ex-presidente e candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva liderava as intenções de votos com
larga vantagem, tendo de 35% a 37% da preferência em pesquisas eleitorais. Lula era seguido
pelo até então outsider Jair Bolsonaro (PSL), com pouco mais de 18% e depois, por Geraldo
4

Folha de São Paulo. Apoio a impeachment de Dilma cresce e chega a 68%, diz Datafolha. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1751950-apoio-a-impeachment-de-dilma-cresce-e-chega-a-68diz-datafolha.shtml> Acesso em: mai. 2020.
5
Portal Terra. Dilma fará denúncia na ONU de golpe contra seu governo. 2016. Disponível em
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/dilma-fara-denuncia-na-onu-de-golpe-contra-seu
governo,75bb810671db6bb1a61ee285ff34a80cv90ewx7v .html> Acesso em: mai. 2020.
6
Portal G1. Aprovação de Michel Temer cai para 5% e chega ao pior índice da história. 2017. Disponível em
<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/aprovacao-de-michel-temer-cai-para-5-e-chega-ao-pior-indiceda-historia.html> Acesso em: mai. 2020.
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Alckmin (PSDB) e Ciro (PDT), com 7% cada (DATAFOLHA, 2018). Ainda assim, havia a
dúvida se o candidato petista poderia efetivamente concorrer às eleições, em função de
processos investigativos criminais que corriam na justiça contra ele. Em abril daquele ano, Lula
foi preso sob forte comoção de seus correligionários, em decisão do até então juiz de 1ª instância
Sérgio Moro. Em junho, Lula teve seus direitos políticos cassados e foi impedido de concorrer
às eleições, dando lugar à chapa Fernando Haddad (PT) e Manuela D´Ávila (PC do B). Esses
acontecimentos bastariam para termos a percepção de que as eleições de 2018 foram uma das
mais polêmicas corridas eleitorais brasileiras. Ainda assim, hoje sabemos que todo o imbróglio
da prisão de um dos maiores líderes políticos da história da América do Sul não seria um fato
isolado na história eleitoral daquele ano.
Em 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro já não se tratava mais de um ilustre
desconhecido dos brasileiros. Com uma campanha marcada por discursos que incitavam o
antipetismo, com polêmicas e violentas declarações, como a em que manifestou a ideia de
“fuzilar a petralhada”7, aliado a um histórico de sucessivas homenagens às mais sombrias
figuras do período da ditadura militar brasileiro, o candidato que se apresentava como um
agente externo à “velha política” sofreu uma agressão a faca durante um de seus comícios
populares. A imagem do ex-militar esfaqueado, apesar do pouco sangue e as suspeitas de fraude
por parte de seus opositores, mobilizou o noticiário nacional durante as semanas seguintes ao
fato e foi usada como justificativa pelo candidato do PSL para não participar dos debates entre
presidenciáveis, arena na qual demonstrava pouco conforto nas situações em que esteve
presente. Na performance em pesquisas eleitorais, o reflexo foi quase que imediato. Bolsonaro,
no dia 21 de agosto, tinha 21% das intenções de voto. No dia 28 de setembro, já contava com
o apoio de mais de 28%. (DATAFOLHA, 2018) Pouco mais de 10 dias depois, terminou
vencendo o 1º turno eleitoral no dia 09 de outubro com 46% dos votos válidos, tendo recebido
o voto de pouco menos de 50 milhões de brasileiros. Seu concorrente no 2º turno seria a chapa
petista, que tivera pouco menos de 30% dos votos válidos no 1º turno, representando cerca de
30 milhões de brasileiros (TSE, 2018).
O salto de popularidade de Jair Bolsonaro, que de outsider foi alçado a quase vencedor
das eleições no primeiro turno, levantou indagações do que poderia explicar tamanha
capacidade de mobilização social em um curto espaço de tempo. Dentre as hipóteses, ainda se
debate sobre a importância das fake news nesse processo. Investigações ainda em andamento

Portal Exame. “Vamos fuzilar a petralhada,” diz Bolsonaro em campanha no Acre. 2018. Disponível em
<https://exame.abril.com.br/brasil/vamos-fuzilar-a-petralhada-diz-bolsonaro-em-campanha-no-acre/>
Acesso
em: mai. 2020.
7
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buscam compreender como teria funcionado a compra de impulsionamento de mensagens com
informações falsas com disparos em massa via WhatsApp8 , além do uso de robôs em
comentários nas redes sociais e com disseminação discursos de ódio, desinformações, além da
criação de blogs e sites com esses mesmos objetivos9 10 11. Um estudo feito pela FGV / DAPP
apontou que contas de robôs, ou seja, plataformas para disparo de comentários sistematizados,
apresentam índices de utilização significativos, e que tal uso não teve seu início nas eleições de
2018:
Esse tipo de conta chegou a ser responsável por mais de 10% das interações no Twitter
nas eleições presidenciais de 2014. Durante protestos pelo Impeachment, essas
interações provocadas por robôs representaram mais de 20% do debate entre
apoiadores de Dilma Rousseff, que usavam significativamente esse tipo de
mecanismo. Um outro exemplo analisado mostra que quase 20% das interações no
debate entre os usuários favoráveis a Aécio Neves no segundo turno das eleições de
2014 foi motivado por robôs (RUEDIGER, 2017, p. 6)

O motivo pelo qual se configura tamanha rede de desinformação passa pela relevância
que as redes sociais digitais têm assumido no sentido de formar as opiniões e produzir sentidos
perante a sociedade. As redes sociais podem “produzir, filtrar e reverberar informações que
poderiam ser consideradas relevantes para seus grupos, baseada em percepções específicas de
seus membros, que ativamente engajam-se na busca pelo capital social” (RECUERO, 2009, p.
12). Apenas o Twitter, rede social no qual se ancorará o levantamento de informações desse
projeto, conta com mais de 125 milhões de usuários ao redor do mundo que acessam a
plataforma regularmente12. No Brasil e no mundo, essa rede social é utilizada para
manifestações de políticos de todos os espectros, com personagens das esferas executiva,
legislativa e judiciária. Para além da intensa produção e disseminação de informações, essa

8

Portal Estadão. Whatsapp confirma ação de empresas em disparo de mensagens durante eleições. 2019.
Disponível em <https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-emdisparo-de-mensagens-durante-eleicoes/> Acesso em: mai. 2020.
9
Nexo Jornal. Robôs e desinformação nas eleições: o que já se sabe nas eleições de 2018. 2018. Disponível em
<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2018/Rob%C3%B4s-e-desinforma%C3%A7%C3%A3o-nas-redes-oque-j%C3%A1-se-sabe-nas-elei%C3%A7%C3%B5es-2018> Acesso em: mai. 2020.
10
Folha de São Paulo. Após eleição, perfis falsos e robôs pró-Bolsonaro continuam ativos, aponta estudo. 2018.
Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/apos-eleicao-perfis-falsos-e-robos-pro-bolsonarocontinuam-ativos-aponta-estudo.shtml> Acesso em: mai. 2020.
11
Portal FGV. Impacto das redes sociais e desinformação: eleições é tema de debate. 2018. Disponível em
<https://portal.fgv.br/noticias/impacto-redes-sociais-e-desinformacao-eleicoes-e-tema-debate-think-tank-eua>
Acesso em: mai. 2020.
12
Portal B9. Segundo o Twitter, mais de 126 milhões de pessoas acessam a plataforma diariamente. 2019.
Disponível em <https://www.b9.com.br/103471/segundo-o-twitter-mais-de-126-milhoes-de-pessoas-acessam-aplataforma-diariamente/>
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plataforma também permite que se realizem pesquisas com grande abrangência de falas, na
medida em que contam com estruturas que facilitam a coleta de publicações para “análises de
conteúdo em grande escala” (BENEVENUTO et al., 2013, p. 2).
Essa permissividade das ferramentas de redes sociais não pode ser apresentada sem que
seja feita uma reflexão sobre os impactos das estratégias políticas comunicacionais não apenas
na coleção de dados, mas também na programação de mensagens customizadas com o intuito
de manipular decisões públicas. A ascensão de movimentos conservadores em eleições recentes
ao redor do mundo tem como figura recorrente Steve Bannon, assessor político que ganhou
notoriedade por participar dos processos eleitorais de Donald Trump 13, das eleições acerca do
Brexit14 e, mais recentemente, por sua aproximação com a família Bolsonaro15. Sócio da
Cambridge Analytica, Bannon é acusado de manipular a opinião pública por meio da
disseminação em redes sociais de conteúdos distorcidos, com grande capacidade de
direcionamento e personalização de mensagens. Diante de um cenário de manipulações
comunicacionais, é preciso refletir as influências de bolhas ideológicas digitais e a presença de
robôs na disseminação de mensagens nessa esfera, o que faz com que a seleção de um corpus
adequado para um proceder de análise discursiva seja mais complexa. Diante disso, na primeira
etapa do procedimento metodológico deste projeto buscamos identificar a relação da vida fora
das redes com as falas virtuais. Considerando que o evento da facada teve participação relevante
na construção da imagem do candidato Jair Bolsonaro, questionamos se os sentimentos com
relação ao candidato também sofreram alterações, não apenas em suas falas, tal como também
na fala de seu principal adversário, Fernando Haddad e nas manifestações de usuários engajados
em conversas com um deles, ou ambos. Para isso, realizamos um procedimento de análise
quantitativa de sentimentos positivos e negativos a partir do LIWC (o “Luke”), sistema
desenvolvido por Tausczik e Pennebaker (2010):
O funcionamento do LIWC baseia-se na análise dos documentos e contagem de
palavras contidas nele, sendo que cada palavra é comparada ao dicionário definido
pelo usuário e classificada em uma ou mais categorias, assim a porcentagem da
ocorrência das palavras e das categorias relacionadas sugere a inclinação do texto a

ABCNews. Timeline: Trump-Bannon’s turbulent relationship. Disnpoível em <https://abcnews.go.com/
Politics/timeline-trump-bannons-turbulent-relationship/story?id=52137016> Acesso em: mai. 2020.
14
Portal El Pais. “O ‘Brexit’ não teria acontecido sem a Cambridge Analytica.” Disponível em
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/26/internacional/1522058765_703094.html> Acesso em: mai. 2020.
15
Portal Estadão. Como a família Bolsonaro se aproximou de Steve Bannon. Disponível em
<https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,como-familia-bolsonaro-se-aproximou-de-stevebannon,70003008743> Acesso em: mai. 2020.
13
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cada uma das categoria psicológicas (PENNEBAKER; BOOTH; FRANCIS, 2007
apud DELAVALD, 2018, p. 16).

O tema central desse projeto, a produção de verdade em postagens do Twitter acerca
dos dois principais candidatos às eleições presidenciais em 2018, será desenvolvido a partir de
duas etapas: a aferição dos sentimentos de candidatos e eleitores durante períodos de campanha
a partir de postagens no Twitter (abordagem quantitativa) e a análise de discurso de um corpus
formado a partir de postagens de eleitores e dos próprios candidatos no Twitter (abordagem
qualitativa). O procedimento de quantificar sentimentos positivos e negativos nas falas dos
quatro atores políticos que estudamos – Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, usuários que
mencionaram o candidato do PSL e usuários que mencionaram o petista – nos dão condições
para investigar se um evento extraordinário teve representações mensuráveis nas falas desses
atores, comparando os tweets antes e depois da facada. Com isso, validamos as condições de
esfera na qual debruçamos nossa observação, e para a realização da análise de discurso,
selecionamos as manifestações com maior grau de sentimentos positivos e negativos. A seguir,
identificamos os repetíveis das falas com mais emoção, o que nos indica os temas que mais
mobilizaram os sentimentos durante o período eleitoral. Para a análise dos achados na
identificação das verdades produzidas, consideramos não apenas as redes sociais, mas a
cobertura da campanha eleitoral pela imprensa durante o período. Esses procedimentos nos
permitirão compreender parte dos processos de produção de verdades dos dois campos
ideológicos disputas hegemônicas (LACLAU; MOUFFE; 2013, 2014, 2015) naquele momento.
Definimos então como pergunta de pesquisa o seguinte:

Como se deu a produção de verdade sobre os principais candidatos nas eleições à presidência
em 2018, a partir das falas com maiores graus de sentimentos em publicações de candidatos e
usuários de Twitter durante o período eleitoral, entre os dias 16 de agosto e 26 de outubro de
2018?

Quanto à empiria, trabalhamos com quatro corpora para o procedimento quantitativo,
considerando publicações entre 16 de agosto e 26 de outubro de 2018:
a) Os tweets de Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) – n=609
b) Os tweets de Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) – n=1.191
c) Os tweets que mencionaram o perfil de Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) – n=4.938
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d) Os tweets que mencionaram o perfil de Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) –
n=3.503

O objetivo principal desta pesquisa consiste em analisar a produção de verdades
durante as campanhas eleitorais para presidente em 2018, a partir de postagens no Twitter.
Os objetivos específicos se dividem em:
1. Quanto à etapa quantitativa: identificar a variância dos graus de sentimentos dos quatro
atores políticos estudados, considerando a comparação entre os períodos antes e depois
da facada, para avaliar se houve alteração significativa dos sentimentos positivos e
negativos nas publicações;
2. Quanto à etapa qualitativa: analisar o repetível nos enunciados das falas destacadas com
maiores graus de sentimentos positivos e negativos, antes e depois da facada.

Esta dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, será feita uma breve reflexão
teórica sobre produção de verdade, estratégias sensíveis, hegemonia e populismo, e sobre a
representação do corpo ferido na mídia. No segundo, serão realizados os procedimentos e
análises quantitativas, com a medição de sentimentos e análise de variância, considerando as
falas antes e depois da facada. No terceiro capítulo, será desenvolvida a análise de discurso das
postagens com maiores graus de sentimentos, a fim de identificar os repetíveis nessas falas e,
por fim, buscando, na cobertura midiática para além do Twitter, o modo como as verdades
identificadas foram mobilizadas socialmente. Com isso, é possível apresentar uma leitura sobre
a comunicação e o consumo midiáticos em um período específico da história eleitoral brasileira,
mais especificamente a disputa à presidência de 2018.
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1.1 Comunicação, consumo midiático e democracia digital

Baccega (1998) define comunicação como o encontro de emissão com recepção. Um
processo de simples interpretação e complexo em suas formações e desdobramentos. Trata-se
de uma atividade humana, social e cultural. É nos meios de comunicação que se dá a “interrelação entre ficção e realidade” (BACCEGA, 2007, p. 23), mobilizando afetos nos elementos
da cultura e da sociedade. Dos primeiros desenhos em Altamira às formas modernas de
mediação, a humanidade nunca parou de se comunicar. Nas sociedades contemporâneas, o
destaque da comunicação emerge a partir dos discursos, que tomam o cotidiano “como matériaprima, resulta tanto do aconteceu (discurso da história) quanto do jogo de possibilidades
(discurso literário)” (BACCEGA, 2007, p. 30). É nesse contexto também que se articulam as
inter-relações de comunicação e consumo:
Ambos se interdependem. Nessa fase do capital, o transitório tomou o lugar do
permanente, ou seja, o tempo de existência de cada produto, material ou simbólico,
reduz-se rapidamente. A produção volta-se sempre para outros produtos, novos ou
renovados, os quais precisam ser rapidamente consumidos para que possam ser
substituídos. Quando se fala em produção, fala-se também em consumo, pois a
primeira só opera estando afinada com o segundo (BACCEGA, 2007, p. 110).

Nesse processo comunicacional de produção e consumo, entendemos que “se aceitarmos como
vital a experiência da realidade criada pelos dispositivos técnicos e mercadológicos da
comunicação, segue-se que os seus efeitos de convencimento têm uma especificidade, não
necessariamente afinada com a razoabilidade tradicional.” (SODRÉ, 2006, p. 43). Questões
como construção da verdade “constituem o centro de discussão e reflexão para os estudos e a
prática não só do campo da comunicação como também do consumo” (BACCEGA, 2007, p.
119). Esses processos de produção de verdade acontecem em um contexto no qual a
comunicação se mobiliza também a partir de uma rede sensível:
Numa nova “sociedade da cultura” que implique o cultivo das possibilidades
sensoriais ou afetivas, cumpre inserir a problemática da comunicação ao mesmo
tempo numa epistemologia compreensiva e num direcionamento político, em busca
de um sentido emancipatório, diante da hegemonia mercadológica da mídia
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transnacional. Isto implica fazer frente a uma espécie de descompasso teórico, que
reside, a nosso modo de ver, na ênfase das pesquisas culturalistas sobre o conteúdo
argumentativo e crítico legado pela velha tradição idealista (que gera o “bom”
nacional-popular, o “bom” discurso educacional, a “boa” memória coletiva, etc.),
enquanto que a nova temporalidade da técnica parece apontar para o que conforma
esteticamente a dimensão do “sensório”, isto é, a forma e o sensível, sem os
compromissos teleológicos extraídos da racionalização weberiana tomada ao pé da
letra (SODRÉ, 2006, p. 15).

Essa rede sensível faz parte dos contextos nos quais se decorrem os processos de
mediação e tem como uma das áreas mais férteis como campo da pesquisa “a comunicação e
política, tanto num sentido mais abrangente (a questão do poder) quanto no estudo de situações
e recortes mais específicos (eleições, imagem dos políticos, discursos políticos etc.).”
(FRANÇA, 2000, p. 1). O entendimento da mediatização da política, “isto é, o campo da mídia
como lugar privilegiado de realização da política (com todas as suas consequências) é uma
realidade inquestionável.” (FRANÇA, 2000, p. 9). A comunicação é parte fundamental de um
sistema democrático. Trata-se de um direito civil, assim como a diversidade no debate e seu
acesso à esfera pública. O amplo acesso de audiências massivas inclusivas à esfera pública é
parte fundamental da constituição de democracias deliberativas (HABERMAS, 2016). “A
democracia reside, essencialmente, em cidadãos engajados em conversas com outros cidadãos”
(DAHLGREN, 2005, p. 149). É nesses processos comunicacionais que se produzem
significados e nos quais se articulam os processos de midiatização, “a articulação das
instituições com a mídia” (SODRÉ, 2014, p. 16). A mídia deve ser estudada como dimensão
cultural, política e econômica, compreendida como um processo e “dimensão essencial de nossa
experiência contemporânea” (SILVERSTONE, 2012, p. 9). Trata-se de um circuito interligado,
de entidades integradas: “produção e consumo se mesclam” (CASTRO; BACCEGA, 2013). O
produzido é consumido numa rede de significados, e sob essa mesma rede, reproduzimos e
ressignificamos o que compreendemos e acreditamos, na construção contínua de nossas
identidades sociais. A midiatização é definida por Morigi (2004) como um fenômeno de
profunda importância em nossa dinâmica moderna:
Ela representa a instância das relações sociais à medida que transforma a ordem da
vida cotidiana, criando novos valores, novas formas de interação que constituem as
práticas sociais, culturais e as formas de exercícios do poder. As representações
sociais disseminadas pelos meios de comunicação passam a se constituírem realidades
as quais passam a integrar o perfil da opinião pública em forma de discurso da
atualidade, tornando parte do senso-comum. As influências sociais da comunicação
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no processo das representações sociais servem como meio para estabelecer ligações e
conexões significativas com as quais nos relacionamos e interagimos uns com os
outros (MORIGI, 2004, p. 6).

Essa centralidade da mídia na formação das simbologias sociais, de relacionamento e
interações, faz com que nossa entrada no espaço midiático seja “ao mesmo tempo, uma
transição do cotidiano para o liminar e uma apropriação do liminar pelo cotidiano” (MORIGI,
2004, p. 6). Esse espaço midiático, que até o início dos anos 90 tinha a televisão, rádio e a mídia
impressa como seus pilares de sustentação principais, com avanços da tecnologia se colocou
cada vez no centro da vida do cidadão, com interações possíveis a qualquer momento, em grupo
ou navegando individualmente, em celulares, computadores e outros tantos dispositivos de
conectividade móvel. Esse ambiente virtual, sob o desenvolvimentismo de uma rede e
dispositivos cada vez mais eficientes na transmissão de dados, imergiu a sociedade em uma
rotina em que já pouco se distingue o real do virtual. Os avanços da centralidade da midiatização
em nossas interações, acelerados pela ciência da computação, permite uma parcela maior da
sociedade participe dos debates públicos, mas também provoca efeitos negativos. “A propalada
´despolitização´ midiática ou tecnológica resulta inequivocamente do enfraquecimento éticopolítico das antigas mediações e do fortalecimento da midiatização” (SODRÉ, 2014, p. 161).
A intersecção entre democracia deliberativa e mídia é um espaço de debate intenso. Wilson
Gomes entende esse espaço como “democracia digital”, no qual “em princípio, qualquer um,
com baixo investimento e ampla possibilidade de efeito, pode ser um editor de mensagens e
informações políticas” (GOMES, 2001, p. 4):
Cunha-se o verbete ´democracia digital´ e formas semelhantes (democracia eletrônica,
e-democracy, democracia virtual, ciberdemocracia, dentre outras), ao redor dos quais
se vem formando, nos últimos 10, 15 anos, uma volumosa bibliografia interessada
basicamente nas novas práticas e renovadas possibilidades, para a política
democrática, que emergem da nova infraestrutura tecnológica eletrônica
proporcionada por computadores em rede e por um sem-número de dispositivos de
comunicação e de organização, armazenamento e oferta de dados e informações online (GOMES, 2005, p. 215).

Nessa “democracia digital”, somos atores tanto de produção quanto de consumo das
mensagens. Os processos de mediação do debate político na esfera pública digital só podem
existir a partir desse consumo midiático. Tratamos o consumo como um fenômeno sociocultural
que constitui e é constituído nas e pelas práticas sociais. “O conceito de consumo é um dos
territórios em que, bem mais que outros, a estereotipia ocupa lugar de destaque. Quase se pode
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dizer que ela predomina. O consumismo foi assumido como única mostra do processo de
consumo” (BACCEGA, 2007, p. 108). Nosso olhar para o consumo parte da ideia de que “o
domínio do consumo é por excelência um negócio Humano” (CARRASCOZA; HOFF, 2008,
p. 65). Para Rocha (2008, p. 124), o consumo é um sistema “estruturador dos valores e práticas
que regulam relações sociais, que constroem identidades e definem mapas culturais.” O autor
entende o consumo dividido sob quatro óticas: hedonista, moralista, naturalista e utilitária.
(ROCHA, 2008). Por isso, partimos da noção do consumo comunicacional como um “sistema
cultural, como fenômeno essencial para entender a sociedade moderno-contemporânea”
(ROCHA, 2008, p. 135).
Esse consumo midiático digital em aceleração tem como um de seus marcos o
surgimento da internet e as esferas virtuais de comunicação, que impactaram profundamente os
processos de mediação. O aumento substancial de pessoas conectadas e o volume de
informações produzidas atingem números impressionantes. A International Data Corporation,
estima que o número de dispositivos conectados à internet – máquinas, sensores e câmeras –
chegará a 41,6 bilhões até 202516. A mesma instituição levantou que o volume de dados
produzidos na rede dobra a cada dois anos, com 500 trilhões de dados já armazenados 17. Para
além dessa amplificação da produção e participação dos processos de mediação, “o ato
comunicacional ganha uma peculiaridade na internet: não apenas acessamos, trocamos,
produzimos conteúdos e informações diversas, mas deixamos um rastro dessa comunicação”
(BRUNO, 2012, p. 687). Deixamos registrados não apenas o que sabemos que estamos
publicando em redes sociais, ou meios de comunicação como e-mails e aplicativos de
mensagens, mas também deixamos marcas em todas as nossas interfaces na rede, em visitas de
sites, cliques em anúncios digitais, entre outros (BRUNO, 2012).
Esses rastros digitais são ativos importantes de grandes veículos de mídia,
especialmente as redes sociais. A principal delas, o Facebook, teve nos últimos anos uma série
de embates judiciais em ações de investigação sobre como a empresa gerencia as informações
de seus usuários. Em meio ao desenvolvimento de regulamentações para as interações virtuais,
os governos de diferentes regiões do mundo vêm pressionando a empresa a assumir maior
responsabilidade por materiais veiculados nas plataformas e pela segurança dos dados dos
16
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usuários. Recentemente, a União Europeia rejeitou a proposta do Facebook sobre as políticas
que a empresa liderada por Mark Zuckerberg poderia empreender no sentido de fiscalizar a
disseminação de conteúdos ilegais18.
Também há o questionamento sobre como empresas privadas podem utilizar os dados
de usuários para manipular a opinião pública em temas de interesse nacional. A Cambridge
Analytica, empresa de mineração e análise de dados, ganhou a atenção do mundo por se
envolver em algumas das principais decisões políticas populares recentes, por meio do acesso
e manipulação de informações no Facebook. Em 2016, na eleição à presidência nos Estados
Unidos, a empresa coletou dados de mais de 50 milhões de perfis “para prever e influenciar as
escolhas nas urnas” (CADWALLADR; GRAHAM-HARRISON, 2018, p. 1). No Reino Unido,
no referendo sobre a permanência da região na União Europeia realizado em 2016, a empresa
também é acusada de ter coletados dados dos usuários daquela região, promovendo campanhas
a partir dessas informações e manipulando o processo de decisão popular. (CADWALLADR,
2017). No Brasil, há incertezas quanto à participação da empresa nas eleições à presidência de
2018. Apesar das aparições públicas de um dos filhos do atual presidente brasileiro com Steve
Bannon19, não há nenhum tipo de comprovação da relação de sua empresa com a campanha
eleitoral do então candidato do PSL. Esses fatos evidenciam o avanço da centralidade da mídia
no debate político e eleitoral ao redor do mundo. A Cambridge Analytica teve como objetivo
participar como sujeita oculta dos processos de mediação e produção de sentidos nas campanhas
de Donald Trump e plebiscito conhecido como Brexit. A partir dos comportamentos de
navegação e interesses de usuários, mobilizaram agentes da mídia digital– outros usuários de
redes sociais, portais de mídia recém-criados, compra de espaços publicitários – para mobilizar
os eleitores aos seus objetivos políticos e econômicos.
Se entendemos que as estratégias da Cambridge Analytica efetivamente surtiram efeitos
nas decisões de eleitores, podemos então refletir que há, possivelmente, uma nova lógica na
produção de verdades na conversação política, talvez já não mais sob “domínio de alguns
aparelhos políticos ou econômicos (universidades, meios de comunicação, escolas, centros de
pesquisa)” (SILVEIRA, 2005, p. 108). Sob o questionamento da eficiência das novas formas
de se disseminar informações – verdadeiras ou não – por parte de pessoas e perfis conectados
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em rede sem qualquer tipo de vínculo institucional, e muitas vezes sequer o nome e identidade
verdadeiras, Santos (2016) investiga a articulação do antipetismo no Facebook durante as
eleições de 2014. Mapeando os canais que se manifestavam contra o partido no Facebook, o
autor identificou o que chamou de Rede Antipetista, “um agregado multifacetado” de 532 fan
pages (páginas criadas por usuários no Facebook) e que alcançou mais de 10 milhões de pessoas
durante o período eleitoral daquele ano (ALVES, 2016, p. 102). Essas redes eram responsáveis
por circular mensagens de combate ao partido (Figura 5, abaixo) da então presidenta Dilma
Roussef, e evidenciam uma nova forma de se produzir sentidos durante períodos eleitorais,
tensionando a questão dos espaços “dos personagens tradicionais, como a imprensa, jornalistas,
políticos profissionais, movimentos sociais e institutos” e dos “atores não oficiais, como fan
pages anônimas e microcelebridades ativistas.” (ALVES, 2016, p. 115).
Figura 5 – Postagens de conteúdo antipetista em fan pages do Facebook

Fonte: Alves, 2016, p. 113

Também pesquisando sobre produção de sentidos em redes sociais em períodos
eleitorais, Vinhas, Sainz e Recuero (2019, p. 12) observaram uma “formação momentânea de
antagonismos discursivos no Twitter durante períodos de efervescência política, tal como na
corrida eleitoral das eleições presidenciais de 2018 no Brasil”. A partir da coleta de publicações
com as hashtags #bolsolão e #marqueteirosdojair, os autores concluíram que “as conversações
políticas no ciberespaço, ao mostrarem-se capazes de perceber a presença do ´outro´,
promovem discursivamente articulações com o objetivo de disputar e de, eventualmente, vencer
a disputa pelos significados no social.” (VINHAS; SAINZ; RECUERO, 2019, p. 12). Ambos
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os trabalhos atuam no sentido de articular o entendimento da produção de sentidos, a partir de
um “conjunto de procedimentos regulados para a produção, repartição, circulação, lei e
funcionamento dos enunciados” (SILVEIRA, 2005, p. 108). Esses processos demonstram estar
mais recentemente sob controle de um número maior de personagens, que fragmentam a
autoridade de veículos de mídia tradicionais, dando espaço para um debate pautado por outras
formas de circulação de informações no qual “a ´verdade´ que impulsionou no passado a
atividade jornalística dá lugar ao emocionalismo superficial das imagens ou à pura vertigem da
velocidade informacional nas redes cibernéticas.” (SODRÉ, 2014, p. 19, nota de rodapé)
Disseminações de informações falsas, mentiras ou ofensas direcionadas a atores
políticos – candidatos, líderes dos poderes judiciários, militantes, entre outros – têm se
apresentado como estratégia de muitos dos líderes populares ao redor do mundo. As fake news
e a utilização de robôs em comentários de redes sociais20 são recorrentemente temas abordados
pela imprensa especializada na cobertura política. No Brasil, parte da forma de atuação de
grupos que disseminaram informações mentirosas sobre ministros do Superior Tribunal Federal
se encontram em processo judicial, com a apreensão de equipamentos de pessoas, ligadas ao
presidente do país, que ofenderam os magistrados21. David Nemer, pesquisador brasileiro que
monitora grupos de WhatsApp bolsonaristas, define que “o objetivo das fake news não é
somente desinformar ou forçar uma agenda política, elas também esgotam o seu pensamento
crítico para alienar a verdade.”22 Um estudo realizado pelo Instituto Ipsos em 2018, denominado
“Fake news, filter bubbles, post-truth and trust” – “Notícias falsas, filtros-bolha, pós-verdade e
confiança” (tradução literal nossa) – entrevistou 19.243 pessoas de 18 a 64 anos em 27 países
e chegou a algumas conclusões importantes acerca do tema, mas que também devem ser
observadas a partir da teoria dos efeitos de terceira pessoa23: i) 65% dos entrevistados pensam
que outras pessoas vivem em uma bolha na internet, procurando principalmente opiniões com
as quais eles já concordam, mas apenas 34% dizem que vivem em sua própria bolha; ii) 63%
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estão confiantes de que conseguem identificar notícias falsas, mas apenas 41% acham que as
pessoas comuns também conseguem; iii) 58% acham que são melhores que a média em detectar
notícias falsas e apenas 28% acham que não; 60% das pessoas pensam que outras pessoas não
se importam mais com os fatos, apenas acreditam no que querem. No Brasil, quando os
entrevistados foram perguntados sobre com que frequência organizações de notícias
deliberadamente disseminam notícias falsas, 73% disseram acreditar ser com frequência ou
muita frequência. Sobre os políticos, 49% dos entrevistados brasileiros também afirmaram
acreditar que os políticos são responsáveis por confundir as pessoas com informações incorretas
ou distorcidas. Esses números evidenciam como a sociedade está mobilizada a acerca das
verdades do que consumimos em redes sociais. Em um cenário no qual redes organizadas que
manipulam informações tem sido combatidas tanto pelas plataformas, como o Facebook24
quanto pelo âmbito judiciário25, a pesquisa da Ipsos revela algumas descobertas relevantes, em
especial no fato de que a maior parte das pessoas tende a acreditar em seu senso de avaliação
sob o que é uma notícia falsa ou não. Essa compreensão de si facilita que conteúdos não
condizentes com a realidade circulem de forma mais intensa, partindo de uma relação de
identificação ideológica com as mensagens e não com critérios de avaliação da realidade. Uma
pessoa que compartilha a acusação que um partido político distribua uma mamadeira com bicos
em forma pênis em escolas públicas26 acredita que isso seja possível antes de disseminar a falsa
notícia. Há, em casos como esse, uma relação afetiva com a mensagem, de indignação com o
absurdo, no ataque ao adversário político que se configura diante de atitudes totalmente
condenáveis. Em um ambiente de polarização política e disputa eleitoral, essa crença em si é
um componente acelerador da disseminação em larga escala de falsas notícias, sob um contexto
de profundas alterações na maneira com a qual a mídia tradicional participa da circulação de
notícias e informações:
Acreditamos que a instantaneidade recente da transmissão de informações e o novo
modo de construir o futuro estão mudando paulatinamente a forma de funcionamento
da mídia. Lembremos que ainda na década de 70, mesmo nos Estados Unidos, cerca
de metade das notícias de um telejornal era do dia anterior. Hoje, porém, qualquer
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instantaneidade, por sua vez, limita a função anterior da informação, que era a de
permitir uma intervenção sobre a situação informada. Recebemos tantas informações
sobre tantas situações que demandam nossa atenção que o sentido da notícia não é o
de permitir uma ação coletiva em nome do bem público. Trata-se, cada vez mais, de
conformar nossas expectativas individuais sobre o que pode nos acontecer.
Individualização crescente da notícia que tem como sua outra face a preparação de
cada indivíduo para o que pode acontecer em suas vidas. Trata-se menos de agir
coletivamente para transformar o mundo do que de se preparar individualmente para
o que o mundo vai ser (VAZ; BRUNO, 1999, p. 61).

1.2 A rede afetiva do populismo digitalizado
Essa crise de credibilidade das instituições – políticos e mídia – tem servido como pano
de fundo para o avanço do populismo conservador, em movimentos como citados de Brexit e
eleições dos Estados Unidos e do Brasil, em 2016 e 2018. O populismo, presente em campos
progressistas ou conservadores, “é o caminho para se compreender algo sobre a constituição
ontológica do político enquanto tal” (LACLAU, 2013, p. 115) e não deve ser confundido com
as assimilações feitas pejorativamente que simplificam o conceito a uma ideia de manipulação
popular, vazia de sentido. . Segundo o autor, o populismo “não é uma ideologia, mas um modo
de construir o político” (LACLAU, 2013, p. 28) e vale também destacar que o populismo é “um
processo eminentemente político de construção de identidades coletivas, marcado pela
centralidade da ideia de povo” (LACLAU, 2013, p. 12). Na análise da estratégia discursiva
“Nós versus Eles” como constitutiva do populismo (HOFF, FRAGA, 2018), os autores
argumentam que “a lógica populista cria um movimento de construção discursiva de
identidades coletivas em oposição – o povo e seu inimigo, ou o “Eu” e o “Outro”. Ela se dá,
portanto, pela existência destes significantes vazios (Povo, Inimigo), de forma que será
pertinente ao indivíduo político, qualquer que seja o governo, a produção de um significado
que dará sentido a estes significantes em determinado contexto social” (2018, P.02).r, vazia de
sentido.
A ideia de Laclau sobre populismo se fundamenta a partir de três categorias
fundamentais: i) discurso, ii) significantes vazios e iii) hegemonia e retórica (LACLAU, 2013).
Um líder populista deve atender a diferentes demandas e identidades populares, num contexto
de “divisão dicotômica da sociedade em dois campos” (LACLAU, 2013, p.137). O populismo
é uma lógica política (LACLAU, 2013, p. 181) que emerge a partir da presença de significantes
vazios e flutuantes, e suas cadeias de equivalência. Na análise do autor, um líder populista tem
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como questão central sua capacidade de convergir os divergentes, por meio da confluência de
demandas apresentadas por diferentes recortes da sociedade. Hoff & Fraga, ao discorrerem
sobre o conceito de populismo de Laclau (2013), argumentam que o discurso populista, opera
a partir de duas “pré-condições”: “(1) a formação de uma fronteira antagonista interna
separando o ‘povo’ do poder; e (2) uma articulação equivalente das demandas, que possibilitam
a emergência do ´povo´” (HOFF, FRAGA, 2018, p.02). O ambiente digital é propício para
estratégias discursivas que atuem nesse sentido. A partir da teoria de “filtros-bolha”
(RECUERO, 2017), foi identificado que a rede virtual é um ambiente polarizado e encapsulado
ideologicamente:
Embora em uma rede social tecnicamente cada perfil tenha as mesmas possibilidades
de acesso, as redes a que os usuários são expostos acabam sendo afetadas por uma
série de fatores, como afinidade na escolha quanto quem seguir, algoritmos de seleção
fornecidos pelos próprios sites, e filtragem de conteúdos por outros usuários. Esses
fatores acabam contribuindo para isolar os usuários em filtros-bolha (PARISER,
2011) e em bolhas ideológicas próprias (RECUERO, 2017, p. 26).

A autora desenvolveu essa teoria a partir de um conjunto de dados de conversações
políticas no Twitter, comparando palavras chave em momentos específicos da política brasileira
– protestos contra Dilma em 2016 e eleição à presidência da Câmara dos Deputados em 2017.
Essas bolhas polarizadas compõem parte do contexto do que Chantall Mouffe entende por “o
político.” (MOUFFE, 2015). A autora defende que na democracia, a pacificação do
antagonismo é algo totalmente irrealizável: “É preciso reconhecer a inerradicabilidade da
dimensão conflituosa da vida social, longe de solapar o projeto democrático, é a condição
necessária para compreender o desafio diante do qual a política democrática se encontra”
(MOUFFE, 2015, p. 4). A polarização ou o que podemos entender como antagonismo
ideológico é o que se apresenta nas dinâmicas modernas do Brasil, na forma da escolha de um
lado no embate político “esquerda x direita”, “progressista x conservador”, “estado grande x
estado mínimo”, alguns dos reflexos do embate sobre as disputas de hegemonias política do
contexto atual.
As práticas de articulação por meio das quais se estabelece uma determinada ordem e
se determina o significado das instituições sociais são ´práticas hegemônicas´. Toda
ordem hegemônica é passível de ser desafiada por práticas anti-hegemônicas, isto é,
práticas que tentarão desarticular a ordem existente para instalar outra forma de
hegemonia (MOUFFE, 2015, p. 17).
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Nessa seara de disputas de territórios políticos, recentemente um perfil do Twitter com
o nome de “Sleeping Giants Brasil”27, inspirado em um homônimo norte americano, passou a
denunciar publicamente empresas que anunciavam em sites acusados de disseminação de
mentiras ou mensagens de ódio28. O objetivo é obrigar que as empresas suspendam a veiculação
daqueles anúncios, sufocando parte dos recursos que movimentam portais ligados a
movimentos conservadores, muitas vezes de extrema direita. Essa é um bom exemplo prático
de uma disputa hegemônica na esfera digital. O Sleeping Giants Brasil é uma figura midiática
que se apresenta como alinhada aos valores progressistas e de esquerda e tem como adversário
portais de mídia que disseminem notícias manipuladas, promovidas com o intuito de exaltar o
conservadorismo e a ideologia de direita e extrema direita. Uma amostra de um comportamento
que simboliza a “relação antagonística amigo/inimigo” (MOUFFE, 2015, p. 18), marca de uma
oposição que contribuiu para as instabilidades políticas globais. No olhar da autora, um sistema
democrático saudável deve contemplar o embate opositivo, porém em uma relação de
“agonismo” no lugar do antagonismo. O embate hegemônico contempla que “toda antítese
religiosa, moral, econômica, ética ou outra transforma-se numa antítese política se for
suficientemente forte para reunir eficazmente os seres humanos em grupos de amigos e
inimigos” (MOUFFE, 2015, p. 11). A tentativa de apagamento das forças opositivas, numa
ideia de que uma convergência majoritária é algo saudável para a democracia deliberativa é
refutada pela autora: “O adversário é uma categoria crucial para a política democrática. O
modelo adversarial tem de ser considerado constitutivo da democracia porque ele permite que
a política democrática transforme antagonismo em agonismo” (MOUFFE, 2015, p. 19). Os
tensionamentos acerca das disputas hegemônicas atravessam a construção da identidade de
diferentes grupos sociais. O populismo conservador, que “ sempre ocorreu numa situação em
que as diferenças entre os partidos democráticos tradicionais se tornaram muito menos
significantes do que eram antes” (MOUFFE, 2015, p. 65), avança alinhado às modernas formas
de se comunicar e manipular as informações por meio de redes sociais digitais29. Esse
apagamento das diferenças pôde ser observado no Brasil entre os anos de 2014 e 2018, no qual
correntes mais conservadoras passaram a rotular partidos de centro-esquerda e centro-direita
27

Twitter. Perfil Sleeping Giants @slpng_giants_pt. 2020. Disponível em: <https://twitter.com/slpng_giants_pt>
Acesso em: jul. 2020.
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Portal UOL. De robôs a boicotes: a polarização política chegou ao mundo das marcas. 2020. Disponível em:
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/29/bots-e-brand-safety-a-polarizacao-chegou-as-marcase-agora.htm> Acesso em: jul. 2020.
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Portal Folha de São Paulo. Jornalista da Folha lança livro sobre manipulação de redes sociais por líderes
populistas. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/jornalistada-folha-lanca-livro-sobre-manipulacao-de-redes-sociais-por-lideres-populistas.shtml> Acesso em: jul. 2020.
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como correntes essencialmente de esquerda ou comunistas. Um exemplo disso pode ser
evidenciado em parte da história recente do Partido Socialista Democrático Brasileiro (PSDB).
Durante as eleições de 2018, o candidato a governador do Estado e então prefeito do município
de São Paulo, João Dória, se alinhou radicalmente à corrente bolsonarista, com o emblemático
slogan “BolsoDoria” (figura 6).
Figura 6 – Foto durante campanha do então candidato a governador João Dória, PSDB

Fonte: Portal Carta Capital (2019)30.

Ambos venceram as eleições e a parceria midiática política se corroeu ao longo do
tempo em que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu seu primeiro ano de mandato. Durante o
processo de ruptura pública31, movimentos contrários ao governador passaram a disseminar
memes32 que apontavam que tanto ele como partido do qual faz parte se opunham a Jair
Bolsonaro por serem representantes dos movimentos de esquerda (figuras 7 e 8). Essa visão
ideológica confronta com os posicionamentos públicos do político33 e simboliza a crítica de
apagamentos de polos proposta por Mouffe, nesse caso, usado como estratégia discursiva de
perfis alinhados à direta e extrema direita.

Portal Carta Capital. João Doria: “Eu não criei o ‘BolsoDoria’, movimento nasceu espontaneamente”.
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/joao-doria-eu-nao-criei-o-bolsodoria-movimentonasceu-espontaneamente/> Acesso em: jul. 2020.
31
Folha de São Paulo. São Paulo e a agenda necessária para o Brasil. 2020. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/sao-paulo-e-a-agenda-necessaria-para-o-brasil.shtml> Acesso
em: jul. 2020.
32
Memes são padrões contagiosos de “informação cultural” que passam de mente em mente e gerar e moldar
diretamente as mentalidades e formas significativas de comportamento e ações de um grupo social (KNOBEL;
LANKSHEAR, 2007, p. 199)
33
Portal VEJA. Doria: ‘PSDB deixa de ser partido de centro-esquerda para ser de centro’. 2019. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/politica/doria-psdb-deixa-de-ser-partido-de-centro-esquerda-para-ser-de-centro/>
Acesso em: jul. 2020.
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Figura 7 – Meme que relaciona João Dória ao socialismo

Fonte: foto tirada da internet.

Figura 8 – Meme que relaciona ex-apoiadores de Bolsonaro ao comunismo

Fonte: Site metropoles.com, artigo “Bolsonarismo Raíz Transforma Dissidentes em Nova Esquerda.”

Essa maneira de dialogar politicamente, com piadas dos adversários é uma prática
discursiva regular em eleições; nesta mesma direção, as mensagens de Twitter, Facebook e
WhatsApp, denominadas memes, exploram o sarcasmo e distorções da realidade e tem como
propósito participar do processo afetivo da construção do imaginário político. Essa maneira de
produzir sentidos tem como um dos principais atravessamentos as relações afetivas das pessoas.
Como define Laclau:
[...] não existe populismo sem investimento afetivo num objeto parcial. Se uma
sociedade conseguisse alcançar uma ordem institucional de tal natureza que todas as
demandas fossem satisfeitas no interior dos seus próprios mecanismos, então não
existiria populismo – mas, por razoes óbvias, também não existiria política. A
necessidade de construir um ‘povo’ (uma plebs que reivindica a ser um populus) surge
somente quanto esta plenitude não é alcançada e os objetos parciais existentes na
sociedade (figuras, símbolos, etc.) são investimentos de tal modo que se tornam o
nome de sua ausência (LACLAU, 2013, p. 181).
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Mouffe critica a teoria liberal que sublima a importância dos antagonismos e dos afetos
na construção de identidades políticas. Para a autora, a dimensão afetiva é fundamental para
que as pessoas sejam “capazes de se identificar com uma identidade coletiva que ofereça uma
ideia de si próprias que elas possam valorizar” (MOUFFE, 2015, p. 24). Aqui, deve-se delimitar
a separação entre os conceitos de afetos e sentimentos. Afetos fazem parte de uma rede sensível
e são a base biológica de nossa relação com os sentimentos, a partir da proposta de Sodré
(2006). O autor delimita a ideia de afeto como “um mecanismo de compreensão irredutível às
verificações racionalistas da verdade. Por meio dele, divisa-se uma teoria compreensiva da
comunicação, presumidamente capaz de trazer mais luz ou hipóteses mais fecundas sobre as
transformações das identidades pessoais e coletivas” (SODRÉ, 2006, p. 70) e a partir da
estabilização do campo da afetividade, se elucidam as emoções:
De forma mais simples: a emoção caracteriza-se por uma expressão compulsiva e
excessiva, por um apego ao que é por demais particular, enquanto o sentimento definese como afecção deliberada, consciente, refletida, lúcida e serena. O sentimento é a
emoção lúcida. No empenho individual ou coletivo e pela serenidade, é possível uma
crítica do transbordamento emotivo pela lucidez que conduz ao sentimento (SODRÉ,
2006, p. 52)

Essa mobilização afetiva e sentimental é parte fundamental do “bios virtual” (SODRÉ,
2006) que incentivam os “agitamentos ideológicos” (MOUFFE, 2015), em uma rede simbólica
de imagens e discursos que configuram os embates em busca da hegemonia de diferentes grupos
políticos. A comunicação eletrônica exerce um poder relevante sobre a consciência da
sociedade, e trata-se da “única entidade instantânea, simultânea e global” nos processos de
mediação social (informação verbal)34:
As mídias entram no espaço vazio da soberania popular e da desvinculação entre o
corpo político e o corpo do homem na rua. As tecnologias da comunicação ampliam
o espaço público, mas apenas de modo técnico ou retórico. A política toma-se, assim,
uma outra coisa. O discurso político continua tão retórico quanto antes, quer dizer, tão
sedutor e possivelmente tão falaz quanto no passado. Mas se antes ele fazia o jogo da
verdade, isto é, cobria uma suposta verdade histórica com os véus da linguagem, agora
não há realmente mais nenhuma aposta na vinculação ontológica entre as palavras e
as coisas. Substancializada em imagem, a retórica descarta a referência da verdade e

34

SODRÉ, palestra PPGEM, janeiro de 2020.
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acena apenas com uma credibilidade movida por regras próprias (SODRÉ, 2006, p.
162).

Tal dimensão afetiva está inserida em uma rede sensível, um “rumor de fundo
persistente que nos compele a alguma coisa sem que nele possamos separar real de imaginário,
sem que possamos, portanto, recorrer a estruturas e leis para definir a unidade do mundo”
(SODRÉ, 2006, p. 221). O processo de construção da retórica política se mobiliza a partir dessa
rede sensível e afetiva. Sodré exemplifica a estética discursiva hitlerista como legitimada pela
dimensão sensível de suas convicções políticas e religiosas (SODRÉ, 2014). O controle
discursivo do líder da Alemanha nazista, por meio de sua exaltação fanática, concebia a lógica
empregada como forma de persuasão social do movimento nazista. Tais técnicas retóricas
foram, ao longo dos anos, fagocitadas e ressignificadas pela indústria da publicidade, “mas as
velhas técnicas da propaganda continuam ainda hoje, a despeito de seus anacronismos, em
ditadores remanescentes, extremistas políticos, líderes populistas, fanáticos religiosos”
(SODRÉ, 2014, p. 75). A relação da política com os afetos também pode ser observada no
aguçamento de sentimentos como a paixão ou o ódio em períodos eleitorais. Durante o segundo
turno das eleições de 2018, os dados sobre denúncias de crimes de ódio ou intolerância na
internet como xenofobia, homofobia, racismo, entre outros, mais que dobraram comparado ao
período de 2014. Foram quase 40 mil denúncias em pouco mais de 20 dias, ou 83 denúncias
por hora, mais de 1 por minuto, evidenciando um retrato simbólico de uma sociedade regida
sob a emoção eleitoral, especialmente o ódio. O fenômeno da midiatização, mais uma vez,
também é agente fundamental da emergência de manifestações com sentimentos extremados.
Esse aumento de casos de crimes de ódio pode ser interpretado de várias maneiras. Uma delas
parte de uma ideia mais catastrófica de críticos contemporâneos sob a noção de que essa
ocupação massiva de espaços para falas em um espaço público mais democrático deu “voz aos
imbecis”35, conforme afirmou Umberto Eco. Essa percepção parte de uma análise de produção
que desqualifica as mensagens nesse tipo de produção massiva, crítica outrora presente nas
reflexões sobre a massificação e popularização da indústria cultural (HORKHEIMER;
ADORNO, 1985). Ainda que de forma imbecilizada, os novos agentes midiáticos participam
do que entendemos por “visualidade aos acontecimentos e às interpretações, possibilitando o
acesso relativamente plural às mensagens e à produção de sentido social.” (MORIGI, 2004, p.
7). Deste modo, a interação virtual, pulverizada e dinamizada pelos novos meios, mantém uma
35

Portal UOL. Redes sociais deram voz a legião de imbecis, diz Umberto Eco. 2015. Disponível em:
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tendência de aumentar sua importância na mobilização de afetos e sentimentos de pessoas
conectadas em rede e isso tem impacto direto nas relações políticas sociais. A partir de um
contexto, no qual as interações simbólicas se disseminam de forma mais intensa, mais
abrangente e menos racionalizada, temos um cenário no qual a midiatização do pensar político
assume protagonismo na mobilização do sensível.
É preciso considerar, no processo de análise desse projeto de pesquisa – delimitado ao
período eleitoral de 2018 –, a situação extraordinária no contexto eleitoral, a facada sofrida pelo
agora presidente da República. No dia 06 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro fazia um de seus
comícios eleitorais em Juiz de Fora - Minas Gerais quando fora agredido por um cidadão que
o atingiu com uma faca no abdômen.36 A imagem do corpo ferido do candidato foi intensamente
repercutida na imprensa brasileira e mundial como um marco na campanha do candidato.37 38O
evento foi uma das explicações do fenômeno de ascensão de popularidade de Bolsonaro, que
mais que dobrou sua base eleitoral entre a última pesquisa antes do incidente, de 21% em 21 de
agosto (Datafolha) até os resultados do primeiro turno, em 09 de Outubro, tendo recebido 46%
do total, quase 50 milhões de votos (TSE). Tal popularidade do então candidato à presidência
do Brasil ou, em outros termos, tal adesão ao candidato, pode ser explicada pelo nível de afeto
mobilizado na reverberação de notícias divulgadas pelos meios de comunicação e também de
comentários nas interlocuções cotidianas acerca da facada. Em disputas eleitorais, ataques
verbais aos adversários são práticas comuns, de modo que os antagonismos se manifestam no
âmbito do dizer, dos argumentos que têm como finalidade demonstrar que o adversário não
apresenta as condições necessárias para receber o voto dos eleitores. Ainda que ataques verbais
possam ser considerados mais ou menos ofensivos e até serem considerados abusivos pelo
eleitorado, eles refletem o quanto os afetos são mobilizados em campanhas eleitorais e o quanto
os sentimentos promovidos conformam o estado de ânimo dos adversários nesse contexto.
A facada, nessa perspectiva, promove uma ruptura na dimensão verbal da disputa
política e instaura um aspecto novo, o da agressão física, isto é, um ataque ao corpo do
adversário, o que representa um atentado à vida do então candidato à presidência. Do ataque
verbal ao ataque ao corpo e à vida – com ferimento a faca –, está posto o estado de ânimo dos
36
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adversários: no contexto das eleições à presidência em 2018, havia uma situação de fortes
ataques verbais por parte do candidato Jair Bolsonaro ao seu adversário, Haddad, bem como a
partidos e militantes de esquerda, de modo que a facada emerge como um fato revelador – uma
prova ou uma evidência – de que as acusações feitas aos seus opositores tinham fundamento.
O corpo ferido de uma figura política opera na mobilização das afetividades de quase 30
milhões de eleitores indecisos. Hoff concebe o corpo como “instância sígnica, como produção
sociocultural, conquanto cada sociedade forja seus corpos e os significados a eles conferidos.
O corpo associa-se à noção de experiência, pois não há existência sem corpo” (HOFF, 2015, p.
210). Assim, o corpo circunscreve também afetos, sentidos, bem como representações sociais.
No contexto da figura eleitoral, trata-se de um corpo em campanha, que dialoga e participa da
construção da rede simbólica daquele candidato e da nação. Exemplos extremos talvez facilitem
a noção de como o corpo é político e, na política, é mensagem. Não há registros, por exemplo,
de candidatos à presidência da república nos últimos 20 anos com algum tipo de deficiência
motora ou intelectual facilmente perceptível. São raras as figuras de líderes políticos midiáticos
que se identifiquem como portadores de deficiências de qualquer forma. A figura do poder
passa também pela imagem de um corpo firme, estável, seguro. São “corpos embalagem”
(HOFF, 2005, p. 10). Nos interessa então investigar se o evento da facada teve representações
nos fluxos comunicacionais nas falas dos candidatos e nas falas dos usuários engajados em
conversas com os candidatos. Assim, definimos estudar os sentimentos nos discursos desses
atores digitais políticos no período eleitoral de 2018 e analisar essas manifestações com foco
nos sentimentos em redes sociais.

1.3 Sentimentos em redes sociais
A cibercultura de dados tornou-se “uma fonte valiosa para estudar fenômenos coletivos”
(REGATTIERI et al., 2014). A facilidade de levantamento de informações permite à pesquisa
um mergulho num gigantesco cardume informacional, com ondas de manifestação sobre temas,
eventos ou personagens específicos. Analisar o sentimento a partir de falas em ambientes
digitais é um desafio complexo e relevante para o entendimento dos processos de produção de
sentido social: “A linguagem é a maneira mais comum e confiável de as pessoas traduzirem
seus pensamentos e emoções internos em uma forma que outras pessoas possam entender.”
(TAUSCZIK; PENNEBAKER, 2010, p. 10). O fanatismo na fala, por exemplo, pode ser
observado como loucura ou como manifestação legítima de uma crença. Pessoas que passam
por traumas físicos ou emocionais muito intensos, por exemplo, usam mais pronomes
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singulares em primeira pessoa (RUDE, GORTNER; PENNEBAKER, 2004). Sodré apresenta
nos estudos de discurso dos hitleristas, que “legitimam pela dimensão sensível as suas
convicções políticas e religiosas” (SODRÉ, 2014, p. 75) como a fala é parte fundamental da
dimensão psicoafetiva social. A partir das falas do sujeito, é possível avaliar os principais traços
emocionais imbricados naquela construção discursiva.
As ciências da computação, especialmente com a amplificação das redes sociais,
permitiram ao campo das ciências sociais e comunicacionais observar conjuntos de dados de
falas gigantescos: “Redes sociais online têm se tornado uma importante plataforma de
comunicação que agrupa diversas informações, entre elas opiniões e sentimentos expressos por
seus usuários em simples conversas” (ARAÚJO; GONÇALVES; BENEVENUTO, 2013, p. 1).
Esse conjunto de dados permite que os estudos em redes sociais investiguem uma variedade de
sentimentos para “fins de entendimento da opinião pública distribuída online” (MALINI;
CIARELLI; MEDEIROS, 2017, p. 338). Na interpretação de Malini et al. (2017), a análise de
sentimentos em falas em redes sociais tem 4 maneiras essenciais de serem identificadas: i) por
meio de sentimentos específicos; ii) genéricos; iii) polaridades e iv) emoticons e emojis.
Esse debate de como a rede afetiva se mobiliza a partir dos discursos em redes sociais
foi abordado por alguns autores no Brasil e no exterior. França e Oliveira (2004) utilizaram a
análise de sentimentos para entender a rede de apoio e repulsa aos protestos que aconteceram
no Brasil entre junho e agosto de 2013. Coletando mais de 300 mil tweets, os autores analisaram
os sentimentos dessas publicações para observar se as manifestações eram mais positivas ou
negativas, e assim compreender que opinião pública digital se mostrava mais a favor ou contra
aqueles movimentos. (FRANÇA; OLIVEIRA, 2004). Delavald (2018), com dados coletados
entre 2014 e 2017, investigou os sentimentos acerca do termo “intervenção militar”. O
pesquisador, utilizando o sistema LIWC (Language Inquiry and Word Count), analisou mais
de 220 mil tweets que respondiam à veículos de imprensa alinhados à esquerda e direita, e
concluiu que o termo intervenção militar possui uma conotação mais negativa que positiva na
esfera pública digital. Ainda que com trabalhos importantes acerca da investigação sobre
sentimentos nas formações discursivas, ainda há espaço para avanços com essa metodologia
nos estudos de comunicação política no Brasil.
Existem muitos métodos para se analisar sentimentos em falas de redes sociais, que na
maior partem são “focados na identificação e monitoramento de polaridade em mensagens
compartilhadas” (ARAÚJO; GONÇALVES; BENEVENUTO, 2013, p. 2). Araújo et al.
realizaram uma revisão de sistemas disponíveis para a análise de sentimentos em larga escala
em publicações de redes sociais. O SentiStrength, um dos oito sistemas analisados pelos
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pesquisadores, “compara métodos de classificação supervisionadas e não-supervisionadas”. Ele
foi utilizado por Dang-Xuang et al. (2013) para compreender os sentimentos nas publicações
de usuários com alto número de retweets, ou seja, contas com grande poder de influência digital.
A ação de retuitar uma informação é explorada por Recuero e Zago (2012) sob duas óticas: a
primeira, em que o ato é uma forma de “engajar-se em uma busca pelo capital social”
(RECUERO; ZAGO, 2012, p. 21) no qual o indivíduo se apropria daquela mensagem para gerar
valor para sua identidade. A segunda está no sentido de gerar visibilidade ao publicador original
da mensagem, já que “quanto mais RTs, mais visível é um determinado ator.” (RECUERO;
ZAGO, 2012, p. 40). A ideia de “economia do retweet” de Recuero e Zago (2012) é
compartilhada por Dang-Xuan et al. (2013). Para explorar “o papel dos sentimento na difusão
de informações no Twitter” (DANG-XUAN et al., 2013, p. 795), os pesquisadores
identificaram quatros grupos principais de contas com maior influência no Twitter (p. 818): i)
jornalistas profissionais ; ii) partidos políticos ; iii) cidadãos individuais e iv) grupos de
sociedade civil ou indivíduos ativistas. Partindo da noção histórica que entende a campanha de
Barack Obama como marco da importância do Twitter, quando utilizado nas disputas eleitorais
norte americanas de 2008 (p. 796), os pesquisadores apresentam como resultados uma
correlação entre emoções e retweets, de políticos ou partidos políticos (p. 818). Ou seja, quanto
mais acentuados os sentimentos nas falas dos políticos em redes sociais, maior o número de
retweets, logo maior a visibilidade.
Um outro procedimento apresentado no estudo de Araújo et al. (2013) para análise de
sentimentos é a partir da utilização do LIWC, uma “ferramenta para análise de texto que estima
componentes emocionais, cognitivos e estruturais de um dado texto baseada no uso de
dicionários contendo palavras e suas respectivas categorias.” (ARAÚJO; GONÇALVES;
BENEVENUTO, 2013, p. 3). O sistema desenvolvido no Texas foi utilizado na pesquisa de
Tumasjan et al. (2010), que dentre os objetivos definiu como questão o entendimento de quão
assertivo o Twitter pode nos servir para compreendermos sobre os sentimentos políticos do
eleitorado (p. 180). Assim, os autores identificaram que “o Twitter pode ser visto como um
indicador em tempo real válido do sentimento político” (TUMASJAN et al., 2010, p. 184), bem
como sinalizam para o fato de haver pouca pesquisa com esse tipo de indagação.
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1.4 Heterogeneidade e produção de verdades em ambiente virtual

O ambiente eleitoral de 2018 e suas manifestações em meios digitais é território fértil
para a investigação da produção de sentidos e verdades. Esses processos discursivos
“constituem a fonte da produção dos efeitos de sentido no discurso e a língua, pensada como
´relativamente autônoma´, é o lugar material no qual se realizam esses efeitos de sentido.”
(GREGOLIN, 2007, p. 5).
Gregolin observa que, na análise de Formação Discursiva (FD) de Pêcheux e Foucault,
ambos os autores aproximam esse conceito a partir de uma ideia de heterogeneidade. A
formação discursiva “coloca o princípio de articulação entre uma série de acontecimentos
discursivos e outras séries de acontecimentos, transformações, mutações e processos.”
(FOUCAULT, 1972, p.83). Nesta perspectiva, Hoff (2012, p. 13) localiza a Formação
Discursiva “no processo de constituição dos discursos, a produção de sentidos, percebida por
meio dos campos semânticos, antecede a formação discursiva propriamente dita”. Tal aspecto
torna-se relevante quando observamos nas postagens dos dois candidatos à presidência e de
seus eleitores no Twitter, durante um período da campanha eleitoral de 2018, campos
semânticos que parecem sugerir novas formações discursivas.
Esse complexo e multifacetado processo emerge os questionamentos de como a
interface discursiva mobiliza os afetos no bios virtual, essa “nova esfera existencial em que
estamos todos sensorialmente imersos” (SODRÉ, 2014, p. 16)” e contribui para a construção
da percepção coletiva acerca de possíveis líderes da principal cadeira executiva do país. Ou
seja, como estão imbricadas as questões da comunicação na construção do poder político. A
ideia de heterogeneidade na formação discursiva nos permite estabelecer um proceder para essa
compreensão, a partir da simplificação lógica de que observaremos nas falas as mais diversas
maneiras de repetir uma mesma ideia. Deste modo, concebemos que em toda e qualquer
interação comunicacional, seja ela virtualizada ou não, há também comunicação de emoções,
ainda que de forma mais ou menos consciente. Diferentes sentimentos como simpatia, antipatia,
amor, paixão “predominam sobre os signos com valor semântico, algo passa, transmite-se,
comunica-se, sem que nem sempre se saiba muito bem do que se trata” (SODRÉ, 2006, p. 13).
Em “um espaço público ou esfera pública como o espaço de comunicação em que cada
indivíduo passa do discurso dual à relação discursiva com a massa anônima” (SODRÉ, 2013),
a rede afetiva é mobilizada em falas de sujeitos políticos, com mais ou menos visibilidade.
Retomamos aqui a questão de que os novos meios contribuíram para o desenvolvimento
de um sistema comunicacional em “desterritorialização contínua” (MALINI, 2010). Há uma
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nova forma de se participar do debate público, e é preciso entender como os discursos
mobilizaram a produção de verdades, em um contexto de manifestações emotivas e denúncias
de manipulação da rede afetiva dos eleitores. Podemos refletir que o ambiente digital e,
especialmente os dispositivos móveis com acesso à internet, foram em grande parte
responsáveis pela ampliação e intensificação do espaço do debate político. Diante uma nova
lógica de comunicação virtualizada, a maneira de se produzirem verdades parece estar em
transformação: “A verdade que impulsionou no passado a atividade jornalística dá lugar ao
emocionalismo superficial das imagens ou à pura vertigem da velocidade informacional nas
redes cibernéticas” (SODRÉ, 2003). É a nova formação do bios comunicacional, criando
narrativas que independem da realidade. Discursos que mobilizam mais o sensível da sociedade
passam a compor de forma mais eficiente a produção de verdades.
Em “Arqueologia do Saber”, Foucault nos oferece uma visão na qual o conhecimento e
a verdade são questões históricas, “produções sistemáticas que manifestam também por meio
de discursos científicos tidos por verdadeiros, positivos e, por isso, aceitos e tomados em toda
sua positividade.” (DE AZEVEDO, 2013, p. 149). Na referida obra, o autor francês define:
A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os
temas e as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos; mas os próprios
discursos, enquanto práticas que obedecem às regras. Ele não trata o discurso como
documento, como signo de alguma coisa, como elemento que deveria ser transparente,
mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar,
enfim, aí onde se mantém a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao
discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento (FOUCAULT, 1969, p.
159)

Foucault concebe o discurso como “caminho de uma contradição a outra: se dá lugar às que
vemos, é que obedece à que oculta. Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e
reapareçam as contradições; é mostrar o jogo que nele elas desempenham” (FOUCAULT,
1972, p.171). Para o autor, os discursos são uma dispersão, ou seja, são formados por elementos
que não estão ligados por nenhum princípio de unidade a priori, cabendo à Análise do Discurso
descrever essa dispersão, buscando as “regras de formação” que regem a formação dos
discursos. Assim, partimos da noção de que formação discursiva se define pela ideia de que
“sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de
dispersão e se puder definir uma regularidade entre os objetos, os tipos de enunciação, os
conceitos, as escolhas temáticas, teremos uma formação discursiva” (GRANGEIRO, 2005, p.
2).
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Na medida em que veículos e personagens tradicionais, mais moderados por questões
institucionais, passam a dividir seu protagonismo de formação do pensamento público,
mediação e influência sobre as pessoas, abre-se uma janela – da qual ainda não sabemos a real
extensão - para que um novo grupo, outrora reduzido a meros ouvintes, possa trazer à luz algo
que antes residia sob as sombras da nossa convivência. E com um volume de pessoas cada vez
maior se sentindo pertencente a essa esfera, antes restrita a uma elite intelectual, a produção de
verdade se realiza não mais pelos que gozam de prestígios acadêmicos ou jornalísticos, mas por
milhares de pontos de vista, manifestos em enunciados e discursos, que se fazem uníssimos sob
uma nova lógica, mais imprevisível e menos apegada a um conjunto de saberes em outros
momentos integralmente respeitados. Não há mais limites para desconstruções e revisionismos.
Exemplo disso é o crescimento de movimentos como os que defendem que a terra seja plana,
que ganham cada vez mais visibilidade e adeptos. Mais de 7% da população brasileira
atualmente acredita em tamanho negacionismo científico39. O meio, sendo ou não a mensagem,
tem redesenhado a relação de produção e consumo de verdades:
Ao mesmo tempo em que jornalistas e pesquisadores admitem problemas sérios na
autentificação dos acontecimentos, o público-leitor e as audiências de telejornais
declinam em países do Centro capitalista internacional, a exemplo dos Estados
Unidos. A ´verdade´ que impulsionou no passado a atividade jornalística dá lugar ao
emocionalismo superficial das imagens ou à pura vertigem da velocidade
informacional nas redes cibernéticas (SODRÉ, 2006, p. 19, nota de rodapé)

Este novo espaço público também é apontado por Sodré como agente que,
potencialmente, esvazia a política na medida em que destacam-se os atores sociais mais visíveis
na relação imagética, o “que no limite esvazia progressivamente a política, convertendo a vida
pública à vida em público, isto é, a uma mera visibilidade daqueles considerados aptos à
reprodução imagética.” (SODRÉ, 2013, p.71). É nesse contexto que nos interessa investigar
também as condições nos quais se dão os discursos de um determinado enunciado, dada a ordem
da linguagem, mas também da história (GREGOLIN, 2007) e realizando a análise com o
comprometimento de contemplar os contextos para tal. Sob essas premissas que se devem
averiguar os repetíveis, essa função enunciativa que “ao mesmo tempo que surge em sua
materialidade, aparece com um status, entra em redes, se coloca em campos de utilização.”

39

Folha de São Paulo. 7% dos brasileiros afirmam que Terra é plana, mostra pesquisa. 2019. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-plana-mostrapesquisa.shtml> Acesso em: jul. 2020.
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(FOUCAULT, 1972, p.118). Uma análise objetiva sobre a maneira como Foucault perceberia
essa esfera pública digital parte de Malini:
Se Foucault analisasse a participação coletiva na web, diria que ela é uma insurreição
do saber submisso. Um movimento duplo. Uma insurreição do saber particular, do
saber naif, do saber ingênuo. Saberes que são particulares e específicos. O favelado
quer demonstrar o seu saber, como também o operário, o morador de rua, o
presidiário, o adolescente, o paciente, o estudante, os homossexuais, as patricinhas,
enfim. E, por outro lado, há também uma insurreição dos saberes eruditos: das
tradições, dos conceitos, das teorias que haviam sido vencidas (MALINI, 2010, p.
140)

Investigando as narrativas no Twitter e suas produções de verdades nas eleições de
2010, o autor conclui que a “internet permite que a verdade não se torne homogênea, porque
faz ativar todo um conjunto de poderes expressos em milhões de corpos enredados. Não há
poder que perdure e não há verdade que se eternize na internet” (MALINI, 2010, p. 141). Essa
diluição de uma verdade homogênea é o território no qual esse trabalho de pesquisa se
debruçará, com o objetivo de compreender as manifestações dos atores políticos nas eleições
para presidente em 2018.
No capítulo seguinte, serão realizadas análises com procedimento quantitativo, quando
investigamos se houve variância nos sentimentos positivos e negativos dos sujeitos políticos
estudados, comparando as falas publicadas no Twitter antes e depois da facada. Essa análise
nos permite avaliar os sentimentos manifestos nas reações discursivas a partir de um evento
extraordinário e também possibilita definir, para a análise qualitativa, o corpus para a análise
de discurso.
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2. A PRODUÇÃO E CONSUMO DE SENTIMENTOS EM POSTAGENS DE
TWITTER

Neste capítulo buscamos compreender, com o procedimento quantitativo, a intensidade
dos sentimentos mobilizados nas falas de atores políticos envolvidos em conversas no Twitter,
durante o período eleitoral de 2018, comparando os momentos antes e depois da facada.
Considerando as pesquisas que refletem “se as mensagens on-line no Twitter refletem
validamente sentimentos políticos off-line” (TUMASJAN, 2010, p. 177), a pergunta que
queremos responder nessa etapa de pesquisa é: Um evento extraordinário durante o período
eleitoral pode ter tido reflexos significativos nos sentimentos dos discursos digitais,
comparando o antes e o depois do evento? Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no
dia 14 de setembro de 2018 com 2.820 eleitores sobre intenções de voto após a facada sofrida
por Jair Bolsonaro, 72% dos entrevistados afirmaram ter se comovido com o evento sofrido
pelo então candidato.40 Um candidato à presidência do Brasil ser atacado em pleno comício de
campanha eleitoral é algo que mobiliza a opinião pública e promove reverberações midiáticas
de toda ordem. Tendo como premissa o fato de que quando observamos as redes sociais,
estamos diante de um “fenômeno antropológico” (REGATTIERI et al., 2014, p. 1), vívido e
sensível aos acontecimentos do mundo, desenvolvemos um procedimento quantitativo
mensurando os sentimentos positivos e negativos nas falas de quatro atores políticos diferentes,
comparando as médias de sentimentos de cada um deles antes e depois da facada. No total, a
amostra da análise é de 10.241 publicações no Twitter entre os dias 16 de agosto e 26 de
outubro, compostos por:
I.
II.

Tweets de Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro): n=609
Tweets de Fernando Haddad (@Haddad_Fernando): n=1.191

III.

Tweets que mencionaram o perfil de Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro): n=4.938

IV.

Tweets que mencionaram o perfil de Fernando Haddad (@Haddad_Fernando): n=3.503

O procedimento quantitativo nos permitirá uma visão horizontal dos discursos
estudados, num entendimento dos fenômenos de forma mais abrangente. O Twitter pode ser
uma fonte fértil para as pesquisas em comunicação. Trata-se de uma rede que “pode criar
discussões alarmantes sobre a necessidade de debater algo ou chamar atenção para um tema
40

Folha de São Paulo. Só 2% afirmam que atentado contra Bolsonaro mudou voto, diz Datafolha. 2018.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/so-2-dizem-que-atentado-contra-bolsonaromudou-voto-afirma-datafolha.shtml> Acesso em: jul. 2020.
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específico.” (MALINI, 2010, p. 140). As pesquisas em redes sociais adotam métodos para
medir sentimentos em publicações coletadas a analisadas por diferentes sistemas (ARAUJO et
al., 2013). Esses estudos de sentimentos em publicações de usuários são crescentes no campo
de comunicação nos últimos anos. As facilidades de levantamento de informações em postagens
públicas no Twitter facilitam a coleta e a análise de dados a partir da plataforma. Dada a vasta
opção de sistemas que podem atuar nessa quantificação sentimental em textos, um grupo de
pesquisa da UFMG desenvolveu uma ferramenta que facilita a definição de dispositivos de
análise de sentimentos em redes sociais, o Ifeel (MESSIAS et al., 2017). O dispositivo agrupa
o universo de aplicações disponíveis para esse tipo de procedimento, facilitando o processo de
definição da ferramenta adequada para cada objetivo de estudo em desenvolvimento. Para
avaliar os diferentes softwares de interpretação de sentimentos, o grupo de pesquisa analisou
1,8 bilhão de tweets entre 2006 e 2009 e agruparam os diferentes indicadores que cada um
desses 8 sistemas apontaram, de acordo com eventos específicos, como o avanço da gripe
H1N1, as Olimpíadas de 2008 e a queda do avião da Airfrance, que partia do Rio de Janeiro,
em 2009. Como procedimento preliminar à definição desse trabalho, rodamos parte da amostra
definida como corpus deste projeto no Ifeel e definimos que o melhor sistema a ser utilizado
para nosso estudo seria o LIWC (Language Inquiry and Word Count).
O LIWC, (ou “Luke”) é uma aplicação que tem como função prover “um eficiente e
efetivo método para estudar os diferentes componentes emocionais, cognitivos e estruturais
presentes nos indivíduos” (LIWC, 2015, p. 1) e foi desenvolvido por um grupo liderado pelo
pesquisador Peannebaker, com sua 1ª versão publicada em 1999. Depois disso, a ferramenta foi
atualizada com dicionários e melhorias nos anos de 2001, 2007 e 2015. O dicionário contém
“uma lista de palavras ligadas a um número de categorias psicológicas desenvolvidas e
refinadas por PENNEBAKER et al. (2001)” (NULTY et.al., 2016, p. 14). Trata-se de “uma
ferramenta para análise de texto que estima componentes emocionais, cognitivos e estruturais
de um dado texto baseada no uso de dicionários contendo palavras e suas respectivas
categorias” (ARAUJO et al., 2013, p. 2) e possui dois recursos centrais: “o componente de
processamento e os dicionários. Cada palavra em um determinado arquivo de texto é comparada
com o arquivo do dicionário.” (TAUSCZIK; PENNEBAKER, 2010, p. 27). O sistema foi
desenvolvido a partir da análise psicológica de textos realizada no começo dos anos 80, quando
Pennebaker e Beall (1986) estudavam a relação entre grupos que escreviam sobre seus
sentimentos e a melhora física de quem demonstrava mais emoções nos textos escritos. Nesse
período, os escritos eram entregues a pessoas que realizavam análises ainda sem a interferência
de sistemas, e definiam o índice de emoções presentes nas redações dos grupos de pesquisa, o
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que permitia o cruzamento entre a relação dos índices emocionais medidos nos textos e as
melhorias na qualidade física dos grupos acompanhados. Porém, ao longo do tempo, os
pesquisadores perceberam que a análise humana trazia algumas limitações no desenvolvimento
metodológico, especialmente em função de: a) haver grandes discordâncias desses indicadores
por parte das pessoas que avaliavam os textos, quando avaliando um grande número deles; b)
o processo ser lento e caro e c) os textos depressivos também deprimiam os avaliadores, o que
enviesava as análises (TAUSCZIK; PENNEBAKER, 2010). Com isso, Tausczik e Pennebaker
iniciaram o desenvolvimento de um sistema, com um complexo processo de validações, a fim
de garantir uma assertividade relevante dos graus de sentimentos identificados pela ferramenta.
Para isso, entre 1992 e 1994, os textos interpretados pelo LIWC foram analisados também
paralelamente por avaliadores, de forma que fosse possível comparar a análise humana com a
análise sistêmica. Essa comparação apresentou 93% a 100% de aproximação entre as duas
medições. Não obstante, uma profunda revisão foi feita em 2007, na atualização do software.
É com base na interpretação de dicionários, “o coração do LIWC” (TAUSCZIK;
PENNEBAKER, 2010, p. 27) que o sistema desenvolve sua indicação de sentimentos, a partir
de um léxico que pontua os graus de 0 a 100 para mais de 40 categorias de interpretação. Apesar
de se tratar de uma tecnologia desenvolvida em língua inglesa, utilizamos a tradução em
português realizada pela pesquisadora Sandra Aluísio, da USP.
Uma das possíveis explicações para o pouco uso da ferramenta em análises de redes
sociais em estudos brasileiros é o fato de que o dicionário em português ter sido adaptado
recentemente, em 2015. Outra questão são os limites naturais de análises de sentimentos em
discursos, especialmente realizadas a partir de sistemas. Os pesquisadores responsáveis pelo
desenvolvimento do LIWC entendem essas limitações e estabelecem os limites do que pode ser
assumido a partir das informações obtidas no software:
“Apesar do apelo das medidas de linguagem computadorizada, elas ainda são bastante
grosseiras. Programas como o LIWC, ignoram contexto, ironia, sarcasmo e
expressões idiomáticas. A palavra ´louco´ para exemplo, atualmente é codificado
como uma palavra de raiva. Quando as pessoas dizem coisas como ´eu sou louco sobre
ele` ou ´Ele é tão louco quanto um chapeleiro´, o significado e a intenção de suas
declarações serão codificados incorretamente. O LIWC, como qualquer programa de
análise de texto computadorizado, é um sistema probabilístico” (TAUSCZIK;
PENNEBAKER, 2010, p. 30).

Ainda assim, o uso da ferramenta tem se apresentado como parte fundamental em
pesquisas comunicação política fora e dentro do Brasil (TUMASJAN, 2010; DELAVALD,
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2018) para o entendimento dessa rede afetiva manifestada em discursos em esferas digitais. O
uso do LIWC em nossa pesquisa responde a dois objetivos específicos:
1) Investigar se a facada sofrida pelo candidato Jair Bolsonaro alterou de maneira
significativa a média de sentimentos positivos e negativos das falas dos atores
sociais na qual delimitamos nossa observação;
2) A partir dos resultados da etapa quantitativa, dos parâmetros de graus de
sentimentos positivos e negativos, definir o corpus a ser investigado na análise
de discurso (procedimento qualitativo a ser realizado na etapa seguinte ao
procedimento quantitativo, no capítulo 3), mitigando a interferência do
pesquisador na seleção da amostra.
Para o desenvolvimento do procedimento quantitativo, estabelecemos as seguintes
etapas, detalhadas na tabela 1, inicialmente com a coleta de dados, seguida pela análise
quantitativa da amostra coletada.
Tabela 1 – Procedimento de pesquisa quantitativa
Fase

Etapa

1.1
1. Coleta de
dados

1.2

1.3

2.1
2. Análise
de dados
2.2

Objetivo

Ferramenta

Resultado

Busca das mensagens dos
atores sociais no período
eleitoral
Personalização dos links do
Twitter para importação no
Scrapehero

Twitter
Advanced
Search

Links de pesquisa
para personalização

Importação dos arquivos de
texto para coleta dos tweets
Importação dos arquivos
(.csv) do ScrapeHero no
LIWC
Análise de variância dos
sentimentos antes e depois
da facada

Arquivo de
texto (.txt)
ScrapeHero

LIWC

Arquivos de texto
com links dos tweets
da amostra
Arquivos de planilha
(.csv) com dados dos
tweets
Graus de sentimentos
positivos e negativos
das falas analisadas

Excel / JASP

Validação de
hipóteses

Fonte: elaborado pelo autor.

2.1 Fase 1 – Coleta de dados

Na coleta de dados, o procedimento seguiu 03 fases distintas. Na etapa 1,1, foram
levantadas 04 pesquisas diferentes na ferramenta de busca avançada do Twitter (figura 9),
considerando cada um dos atores políticos, com os seguintes parâmetros:
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•

Levantamento I
o Destas contas: @Haddad_Fernando
o A partir da data: 16/08
o Até a data 26/10

•

Levantamento II
o Destas contas: @jairbolsonaro
o A partir da data: 16/08
o Até a data 26/10

•

Levantamento III
o Mencionando estas contas: @Haddad_Fernando
o A partir da data: 16/08
o Até a data 26/10

•

Levantamento IV
o Mencionando estas contas: @jairbolsonaro
o A partir da data: 16/08
o Até a data 26/10
Figura 9 – Parâmetros de busca por tweets públicos

Fonte: Twitter Advanced Search.

Para cada levantamento, o Twitter disponibiliza a visualização dos tweets buscados em
uma página de rolagem contínua, como pode ser parcialmente visto na figura 10. Cada um dos

55

levantamentos também resulta em um link da página visualizada. No Levantamento IV, por
exemplo, o link resultante da busca realizada foi:

https://twitter.com/search?lang=pt&q=(%40jairbolsonaro)%20until%3A2018-1026%20since%3A2018-08-16%20-filter%3Areplies&src=typed_query

Esse link apresenta todas as publicações que mencionaram o perfil @jairbolsonaro entre
os dias 16 de agosto a 26 de outubro de 2018 (figura 10). Para cada um dos levantamentos,
coletamos um link de parâmetro do período todo, por sujeito político.
Figura 10 – Visualização de resultados parciais do levantamento IV

Fonte: parte dos resultados do levantamento IV.

Na etapa 1.2, foi realizada a personalização dos links obtidos para realizar a coleta
desses tweets. Isso se faz necessário porque o Twitter permite que a coleta de dados da
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ferramenta, feita via sistemas tenha como limite o período total de 48 horas. Por isso, cada link
obtido nos levantamentos precisou de 74 personalizações, conforme exemplo a seguir:
•

Levantamento IV
o Link de todo o período – 16 de agosto a 26 de outubro de 2018:
▪

https://twitter.com/search?lang=pt&q=(%40jairbolsonaro)%20until%3
A2018-10-26%20since%3A2018-08-16%20filter%3Areplies&src=typed_query

o Link para coleta de dados entre os dias 16 e 18 de agosto:
▪

https://twitter.com/search?lang=pt&q=(%40jairbolsonaro)%20until%3
A2018-08-17%20since%3A2018-08-16%20filter%3Areplies&src=typed_query

▪

https://twitter.com/search?lang=pt&q=(%40jairbolsonaro)%20until%3
A2018-08-18%20since%3A2018-08-17%20filter%3Areplies&src=typed_query

▪

https://twitter.com/search?lang=pt&q=(%40jairbolsonaro)%20until%3
A2018-08-19%20since%3A2018-08-18%20filter%3Areplies&src=typed_query

Para cada grupo de atores políticos, foram personalizados 75 links, configurados num
arquivo de texto (.txt), conforme exemplo mostrado na figura 11:
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Figura 11 – Arquivo de texto do levantamento IV

Fonte: elaborado pelo autor

Com os 4 arquivos desenvolvidos, o procedimento seguiu para a etapa 1.3. Nela, foi
utilizado o software ScrapeHero, para a realização da extração de dados, no caso desse projeto,
dos tweets com parâmetros definidos. Os arquivos de texto organizados na etapa anterior foram
importados em 04 processos distintos, conforme exemplo na figura 12.
Figura 12 – Importação de parâmetros do levantamento I

Fonte: https://cloud.scrapehero.com/library/crawler/twitter-advanced-search

Como resultado desse procedimento, concluímos essa etapa com a coleta de 10.241
tweets, em 04 arquivos diferentes, em planilhas de formato .csv (comma separated values), das
quais foram utilizadas as informações de41:
41

Considerando as boas práticas de pesquisa da ESPM e a ética em pesquisa no geral, as postagens foram
analisadas sem identificação de usuários e sem divulgação do nome dos usuários.
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•

Nome de usuário

•

Nome

•

Conteúdo

•

Data

•

URL da publiação

2.2 Fase 2 – Análise de dados

Na etapa 2.1, com os dados coletados, os arquivos .csv obtidos a partir do ScrapeHero
foram importados no LIWC, que processa os dados e qualifica as falas com graus de 0 a 100,
em 90 categorias. Esse estudo utilizará apenas as análises de sentimentos positivos e negativos.
O LIWC interpretou todos os 10.241 tweets e qualificou graus de sentimentos positivos
(posemo) e negativos (negemo) de cada um deles entre 0 e 100. A tabela 2 mostra um resumo
de publicações analisadas por grupo de ator político, e as médias de sentimentos positivos e
negativos. Uma observação importante é ter em vista que quando uma frase é interpretada como
positiva ou negativa, ela não necessariamente é de apoio ou rejeição ao candidato, mas que a
manifestação naquele tweet contém sentimentos positivos ou negativos, conforme ficará mais
evidente adiante.
Tabela 2 – Resumo de publicações coletadas e média de sentimentos por grupo

Grupos de conjunto de
dados

Tweets
@jairbolsonaro
Tweets
@Haddad_Fernando
Tweets que
mencionaram a
conta
@jairbolsonaro
Tweets que
mencionaram a
conta
@Haddad_Fernando

Número de tweets
coletados

Média de sentimento
positivo (posemo)

Média de sentimento
negativo (negemo)

608

6,66

3,29

1.191

4,85

2,91

4.948

3,65

2,18

3.503

3,75

1,99

Fonte: elaborado pelo autor.
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Cada uma das 10.241 publicações dos levantamentos realizados teve a indicação de
graus sentimentos positivos e negativos, conforme os exemplos na tabela 3. Com a amostra
qualificada em graus de sentimentos, é possível proceder para a observação da existência de
variação nas médias dos sentimentos positivos e negativos, depois da facada.
Tabela 3 – Exemplos de análises de sentimentos
Levantamento

Origem

I

Publicação do perfil
@Haddad_Fernando

II

Publicação do perfil
@jairbolsonaro

II

Menção ao perfil
@Haddad_Jair

IV

Menção ao perfil
@jairbolsonaro

Content
Data
Posemo Negemo
A gente tem que saber entender
que não é bonito esse discurso que
está nas ruas do Brasil. Isso já está
ceifando a vida dos brasileiros.
23/10/18 13,33
4,44
Meu compromisso é lutar por
liberdade e igualdade, cultivar a
paz, sobretudo num país tão
violento como o Brasil.
Não governarei sozinho, como
pensavam. Terei ao meu lado uma
equipe de qualidade comprometida
com o Brasil, além da ajuda de
26/10/18 12,82
0,00
todos vocês. Juntos colocaremos
nossa amada pátria no caminho da
prosperidade! Juntos buscaremos
um futuro melhor para todos!
Ontem, mais uma vez, ficou
provado que os únicos candidatos
possíveis pata o Brasil são
@GuilhermeBoulos @LulaOficial
@Haddad_Fernando
18/8/18 2,63
7,89
@ManuelaDavila. Vocês viram o
tanto de imbecis e abutres que
estão se candidatando? Não sabem
responder uma pergunta.
Vergonha!
O país está no buraco
economicamente, destruiram a
cultura para destruir a economia, é
preciso restaurar valores morais e 27/8/18 14,29
3,57
os bons costumes, somente
@jairbolsonaro conseguirá
restaurar o país.

Fonte: elaborado pelo autor.

Essas informações de sentimentos médios nas falas foram organizadas temporalmente,
ao longo do período eleitoral, para compreender o contexto no qual será realizada a análise de
variância. Na figura 13, pode ser observado um pico de sentimentos positivos nas falas de Jair
Bolsonaro no dia seguinte à facada, em 07 setembro de 2018, enquanto as publicações de

60

Fernando Haddad, figura 14, tiveram graus de sentimentos negativos iguais a zero nos dias 08
e 09 de setembro. Um outro aspecto observado é que ambos os candidatos tiveram mais graus
de sentimentos positivos do que negativos em suas falas, ao longo do período observado.
Figura 13 – Médias de sentimentos positivos e negativos das falas no Twitter do candidato
Jair Bolsonaro

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 14 – Médias de sentimentos positivos e negativos das falas no Twitter do candidato
Fernando Haddad

Fonte: elaborado pelo autor.

Essas informações também nos permitem observar que o candidato Jair Bolsonaro
apresentou uma média maior de sentimentos positivos e negativos em suas publicações do que
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Fernando Haddad ao longo do período eleitoral (Figuras 15 e 16). Especialmente após a facada,
nos 15 dias que sucederam ao evento, o candidato do PSL apresentou graus de sentimentos
negativos maiores que o petista, com um equilíbrio entre ambos nas últimas três semanas de
campanha.
Figura 15 – Médias de sentimentos positivos de @jairbolsonaro e @Haddad_Fernando ao
longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 16 – Médias de sentimentos negativos de @jairbolsonaro e @Haddad_Fernando ao
longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.
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Foram consolidadas também as médias de sentimentos positivos e negativos nas
menções aos candidatos ao longo do período em que se transcorreu a corrida eleitoral (figuras
17 e 18), que nos permite notar que assim como na fala dos presidenciáveis, as médias de
sentimentos positivos são mais altas do que sentimentos negativos, nos tweets de usuários com
menções a ambos os perfis.
Figura 17 – Médias de sentimentos positivos e negativos nas menções da conta de
@jairbolsonaro ao longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 18 – Médias de sentimentos positivos e negativos nas menções da conta de
@Haddad_Fernando ao longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.

Nas figuras 19 e 20, observamos a oscilação das médias de sentimentos positivos e
negativos agrupados por sentimento, para ambos os candidatos. Essa análise mostrou que tanto
as falas dos usuários que mencionaram Bolsonaro quanto as falas que mencionaram Haddad
tiveram certa similaridade quanto aos graus de sentimentos manifestos, pois os dois grupos de
eleitores mantêm padrão semelhante dos graus de sentimentos positivos e negativos ao longo
do período eleitoral analisado
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Figura 19 – Médias de sentimentos positivos nas menções dos perfis de @jairbolsonaro e
@Haddad_Fernando ao longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 20 – Médias de sentimentos negativos nas menções dos perfis de @jairbolsonaro e
@Haddad_Fernando ao longo do período eleitoral

Fonte: elaborado pelo autor.

Ainda que nos tragam reflexões interessantes, essas informações não nos permitem
responder se houve uma variação significativa nos sentimentos depois da facada. Para realizar
essa análise, as falas foram separadas em dois períodos:
•

Período A - Antes da facada: de 16 de agosto a 06 de setembro de 2018
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•

Período B - Depois da facada: de 07 de setembro a 26 de outubro de 2018
A análise de variância tem o objetivo “testar a igualdade das médias utilizando dados

obtidos de um planejamento completamente aleatorizado, assim como dados obtidos de um
estudo observacional.” A “ANOVA representa um papel fundamental na análise de resultados
dos estudos de regressão envolvendo dados experimentais e observacionais” (ANDERSON;
SWEENEY; WILLIAMS, 2007, p. 429).
Em suma, a lógica que há por trás da análise de variância se baseia no
desenvolvimento de duas estimativas independentes da variância populacional
comum σ². Uma estimativa de σ² se baseia na variabilidade existente entre as próprias
médias amostrais, e a outra estimativa de σ² se baseia na variabilidade dos dados
existentes dentro de cada amostra. Ao compararmos essas duas estimativas de σ²,
seremos capazes de determinar se as médias populacionais são iguais.”
(ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007, p. 434)

Realizando a análise de variância, observamos se os sentimentos demonstrados nas falas
dos candidatos e dos usuários que os mencionaram tiveram algum tipo de alteração significativa
nos sentimentos positivos e negativos aferidos, comparando as médias dos períodos A e B. Para
a interpretação desses dados, foi utilizado o software de análise estatística JASP, um “programa
de estatísticas de código aberto gratuito, amigável e flexível”42 , desenvolvido na universidade
de Amsterdã. Assim, com o objetivo de compreender se um acontecimento extraordinário gerou
algum tipo de alteração na rede sentimental discursiva no Twitter, foram estabelecidas as
seguintes hipóteses:

H1: A média de sentimentos positivos do candidato Fernando Haddad antes da facada serão
diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H2: A média de sentimentos positivos nas falas do candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H3: A média de sentimentos negativos nas falas do candidato Fernando Haddad antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H4: O A média de sentimentos negativos nas falas do candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

42

Jasp Stats. Disponível em: <https://jasp-stats.org/> Acesso em: jul. 2020.
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H5: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Fernando Haddad antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H6: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H7: O nível de sentimentos negativos mencionando o candidato Fernando Haddad antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
H8: A média de sentimentos negativos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Para cada uma das hipóteses definidas, foi realizada uma análise que comparou as
médias de sentimentos positivos e negativos nas falas dos candidatos e dos usuários antes da
facada e depois da facada. O valor de -p apresentado nas análises realizadas nos indica a
probabilidade da significância da variação. Um valor abaixo de 0.2 representa uma alteração
nas médias comparadas entre os dois períodos significativa. Para exemplificar as falas avaliadas
em cada uma das etapas, foram destacados tweets com maiores graus de sentimentos em cada
um dos recortes do corpus. Os gráficos apresentados foram extraídos a partir do software Jasp.

2.3 Validação de hipóteses

H1: A média de sentimentos positivos do candidato Fernando Haddad antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Na mensuração de alterações de sentimentos positivos antes e depois da facada nas falas
do candidato Fernando Haddad, identificamos que houve uma alteração significativa de
sentimentos positivos, indicando que após a facada as falas do candidato tiveram média de
graus mais positivos do que antes da facada, conforme demonstrado na tabela 4. Com valor de
-p 0,192, aceitamos H1.
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Tabela 4 – Anova Sentimentos Positivos – Fernando Haddad

Fonte: elaborado pelo autor.

De forma a ilustrar, destacamos falas oficiais no perfil do candidato com índices mais
extremos de sentimentos positivos antes e depois da facada:
Tweets com sentimentos mais positivos antes da facada - @Haddad_Fernando:
Exemplo 1: “Não importa o que vai acontecer nas próximas semanas. O que importa é nosso
compromisso com @LulaOficial e com a soberania popular. Se o povo quer votar, o povo tem
direito” #HaddadAoVivo” em 24 de agosto de 2018. Graus de sentimentos positivos: 18,75
Exemplo 2: “Nós queremos resgatar o Brasil. Resgatar os ares de prosperidade. Retomar o
plano de desenvolvimento econômico com inclusão para todos os brasileiros”, em 02 de
setembro de 2018. Graus de sentimentos positivos: 18,18

Tweets com sentimentos mais positivos após da facada - @Haddad_Fernando:
Exemplo 3: “Meus amigos e minhas amigas, antes de mais nada, quero agradecer pela
coragem, a alegria e a confiança.” em 06 de outubro de 2018. Graus de sentimentos positivos:
33,00
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Exemplo 4: “Tanta gente lutou por liberdade, tanta gente morreu por liberdade nesse país. Nós
vamos abrir mão disso? Nós não queremos ser apenas símbolos da resistência, queremos ser a
vitória da resistência.” em 23 de outubro de 2018. Graus de sentimentos positivos: 25,81

H2: A média de sentimentos positivos nas falas do candidato Jair Bolsonaro antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Na mensuração das falas do candidato do PSL, identificamos que não houve alteração
significativa de sentimentos positivos na comparação dos dois períodos. Após a facada, as falas
do candidato apresentaram uma neutralidade maior com relação aos sentimentos positivos, ou
seja, diminuíram a média graus de sentimentos positivos, porém sem significância estatística,
como vemos pelo -p de 0,704 (tabela 5). Com esse resultado, rejeitamos H2.
Tabela 5 – Anova Sentimentos Positivos – Jair Bolsonaro

Fonte: elaborado pelo autor.
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Destacamos as falas com maiores sentimentos de graus positivos antes e depois da
facada publicadas no perfil @jairbolsonaro durante o período eleitoral:

Tweets com sentimentos mais positivos antes da facada - @jairbolsonaro:
Exemplo 1: “Estamos mais preparados do que nunca para resolver os REAIS PROBLEMAS
do Brasil e finalmente colocarmos nosso amado país no rumo certo. Muito obrigado a todos, o
apoio de vocês nos mantem fortes!” em 29 de Agosto de 2018. Graus de sentimentos positivos:
18,18
Exemplo 2: “Desde o início temos atendido gentilmente a diversos convites para entrevistas,
sabatinas e debates no Brasil inteiro, quase sempre em ambientes conhecidamente
desfavoráveis. Seguiremos buscando atender aos convites com boa fé, sem comprometer nossa
agenda. Um abraço a todos!” em 23 de agosto de 2018. Graus de sentimentos positivos: 12,82

Tweets com sentimentos mais positivos depois da facada - @jairbolsonaro
Exemplo 3: “Boa tarde! Novamente gostaria de agradecer as orações e votos de apoio, carinho
e consideração! O momento nos une e fortalece. Estamos em boas mãos. Aproveito para
lembrar que tão grave quanto a corrupção, é tentar roubar a nossa liberdade.” em 08 de setembro
de 2018. Graus de sentimentos positivos: 25,00
Exemplo 4: “Muito obrigado pelas valiosas palavras, Professor @OdeCarvalho ! Que Deus
continue abençoando seu brilhante trabalho que desperta a paixão pela cultura no coração de
tantos brasileiros. Um forte abraço!” em 11 de setembro de 2018. Graus de sentimentos
positivos: 25,00

H3: A média de sentimentos negativos nas falas do candidato Fernando Haddad antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Nas análises medidas de sentimentos negativos nas falas do candidato do PT, as
alterações nos sentimentos negativos foram ainda mais representativas do que as positivas. Com
um valor -p menor que 0,001, observa-se que as falas do candidato foram, na média,
significativamente mais negativas após o evento em 06 de setembro de 2018, o que indica que
devemos também aceitar H3.
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Tabela 6 – Anova Sentimentos Negativos – Fernando Haddad

.
Fonte: elaborado pelo autor.

Para ilustrar essas alterações, também destacamos os exemplos de falas com maiores
graus de sentimentos negativos antes e depois da facada:

Tweets com sentimentos mais negativos antes da facada - @Haddad_Fernando
Exemplo 1: “Quem tem medo do debate? Quem tem medo do confronto de ideias? Estamos
falando da democracia no Brasil. O presidente @LulaOficial está disposto a defender um
projeto para o país.”, em 17 de agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos: 13,33
Exemplo 2: “O corruptor é o maior culpado do que acontece no Brasil. E hoje eles estão em
casa, mantendo seu patrimônio e suas empresas, com redução de pena por delação. Eu não
concordo com isso.” em 22 de agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos: 11,76

Tweets com sentimentos mais negativos depois da facada - @Haddad_Fernando
Exemplo 3: “Bolsonaro acha estranho que eu tenha eleitores críticos como Mano Brown e Cid
Gomes. Bolsonaro estranha porque não admite críticas. Eu convivo com críticas e um governo
democrático convive com críticas. Bolsonaro não.”, em 24 de outubro de 2018. Graus de
sentimentos negativos: 18,18
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Exemplo 4: “Bolsonaro é mentiroso. Porque ele não me pergunta sobre kit gay no debate? É
uma mentira deslavada de quem não tem projeto, só pensa em botar arma na mão da população
para ela se matar.” em 12 de outubro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 17,14

H4: O A média de sentimentos negativos nas falas do candidato Jair Bolsonaro antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Já na análise de sentimentos negativos, é possível observar uma alteração significativa
das médias de graus negativos nas falas do candidato do PSL antes e depois da facada. Após o
evento, o candidato utilizou suas redes sociais para falar de forma mais negativa. Por isso,
aceitamos H4.
Tabela 7 – Anova Sentimentos Negativos – Jair Bolsonaro

.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Foram destacadas as falas com maiores graus de sentimentos negativos do candidato
antes e depois da facada:

Tweets com sentimentos mais negativos antes da facada - @jairbolsonaro:
Exemplo 1: “Impunidade, desarmamento, indicações políticas e corrupção geraram e
continuam alimentando os maiores problemas do Brasil: violência, ineficiência do Estado e
desemprego. Tão importante quanto fazer coisas novas, é desfazer essa estrutura criminosa
criada pelos últimos governos!” em 06 de setembro de 2018. Graus de sentimentos negativos:
13,89
Exemplo 2: “Nós plantamos o amor! _ disseram eles! Se possível, sigam @odiodobem2 ,que
desmascara a falsa narrativa que a esquerda tenta impor de que eles combatem o ódio e o
preconceito! Vale a pena conferir!” em 20 de agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos:
13,51

Tweets com sentimentos mais negativos depois da facada - @jairbolsonaro
Exemplo 3: “Quem espalha notícias falsas? CANALHAS! VAGABUNDOS! Sem mentir o PT
não existe!” em 24 de outubro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 25,00
Exemplo 4: “Se aprovar leis fosse o mais importante, o Brasil seria um paraíso. O que não
faltam aqui são leis, muitas delas inúteis. Fazemos nossa parte propondo penas mais duras para
estupradores, redução da maioridade penal, etc, mas também impedindo que leis ruins sejam
passadas adiante.” em 17 de setembro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 20,00

H5: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Fernando Haddad antes
da facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Na observação das menções com sentimentos positivos ao candidato Fernando Haddad,
também pudemos identificar uma mudança significativa nas médias de sentimentos positivos,
(tabela 8). As manifestações de usuários passaram a ter mais neutralidade, ou seja, menos graus
de sentimentos positivos na análise realizada pelo LIWC. Dessa forma, aceitamos H5.
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Tabela 8 – Anova Sentimentos Positivos – Menções ao perfil de Fernando Haddad

Fonte: elaborado pelo autor.

Ilustramos os exemplos abaixo:
Antes da facada – publicações que mencionaram o perfil @Haddad_Fernando Sentimentos positivos
Exemplo 1: “Durante caminhada em São Gonçalo, @Haddad_Fernando lembrou que o Brasil
aprovou no Congresso Nacional o Pacto Internacional de Direitos Humanos e seus protocolos,
o que torna obrigatório o cumprimento da determinação da ONU. #LulaLivreJá” em 28 de
agosto de 2018. Graus de sentimentos positivos: 17,95
Exemplo 2: “O maior e melhor poste que você respeita @Haddad_Fernando . Arrasou no
#HaddadnoCanalLivre”, em 20 de agosto de 2018. Graus de sentimentos positivos: 17,65
Após a facada – publicações que mencionaram o perfil @Haddad_Fernando Sentimentos positivos
Exemplo 3: “Serenidade, honestidade, honradez, competência, elegância, educação, cultura e
sinceridade. Foi isso que @Haddad_Fernando passou pra mim no JN. E pra vocês?
#AgoraÉHaddad” em 09 de outubro de 2018. Graus de sentimentos positivos: 26,09

74

Exemplo 4: “Prestenção Mr @Haddad_Fernando: Hj à noite na sabatina do JornalNacional,
entre no estúdio como vencedor: firme, sério e forte, mas NÃO ESQUEÇA de SORRIR -> Teu
sorriso ganha voto, é o retrato do Brasil Feliz de Novo. Sorriso neles!” em 14 de setembro de
2018. Graus de sentimentos positivos: 20,51

H6: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Nessa observação (tabela 9), identificamos que houve uma alteração muito significativa
nas menções com sentimentos positivos ao perfil @jairbolsoaro após o evento da facada. As
falas com sentimentos positivos ficaram mais neutras, com o valor -p abaixo de 0,001.
Tabela 9 – Anova Sentimentos Positivos – Menções ao perfil de Jair Bolsonaro

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim como no processo anterior, destacamos as falas com maiores sentimentos de
graus positivos antes e depois da facada publicadas que mencionaram o perfil @jairbolsonaro
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durante o período eleitoral. A diferença adotada é a realização de um filtro qualitativo para que
destaquemos falas que tragam significado à pesquisa realizada, descartando mensagens com
frases como “bom dia!” e “obrigado!”.
Antes da facada – Sentimentos positivos nas menções ao perfil @jairbolsonaro
Exemplo

1:

“Além

de

honesto,

patriota

é

humano

????

#BolsonaroSim

#SouMulherVotoBolsonaro @jairbolsonaro gratidão” em 20 de Agosto de 2018. Graus de
sentimentos positivos: 21,43
Exemplo 2: “A melhor da noite: @jairbolsonaro causando climão no JN jogando na cara da
Renata AO VIVO que ela ganha muito menos que o @realwbonner e não reclama.
HAHAHAHAHAH Nasci pra ver isso!! #BolsonaroNoJornalNacional” em 28 de agosto de
2018. Graus de sentimentos positivos: 18,18
Após a facada – Sentimentos positivos nas menções ao perfil @jairbolsonaro
Exemplo 3: “Não acredite na esquerda! Sempre prometendo e NUNCA cumprindo! Agora sim
a verdadeira ESPERANÇA vai vencer a desilusão e o medo! São Paulo vota Governador
@jdoriajr 45 e Presidente @jairbolsonaro 17 #PTeCiaNÃO #PresoNãoVaiMandarMais” em 27
de outubro de 2018. Graus de sentimentos positivos: 24,24
Exemplo 4: “Lider quillombolas apoia Indígenas apoiam mulheres apoiam Negros apoiam
Homossexuais apoiam criançada apoia exército/polícia apoiam Igreja apoia E por quê os setores
da mídia /esquerda perseguem @jairbolsonaro ? POR QUE ELE DEFENDE O BRASIL
DESSA IMUNDICE Q VIVEMOS ????????” em 13 de setembro de 2018. Graus de
sentimentos positivos: 21,05

H7: O nível de sentimentos negativos mencionando o candidato Fernando Haddad antes
da facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)

Os sentimentos negativos nas menções ao candidato Fernando Haddad não
apresentaram alterações significativas, mesmo apresentando uma média de sentimentos
negativos maior após a facada do que no período anterior.
Tabela 11 – Anova Sentimentos Negativos – Menções ao perfil de Fernando Haddad
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.
Fonte: elaborado pelo autor.

Antes da facada – publicações que mencionaram o perfil @Haddad_Fernando Sentimentos negativos
Exemplo 1: “O @jornalnacional está vetando a participação da candidatura de @LulaOficial e
@Haddad_Fernando no debate. Absurdo. Apesar de ferir o que diz a legislação, estão
desesperados porque Lula e Haddad só disparam. #LulaLivre #LulaPresidente”, em 28 de
agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos: 14,71
Exemplo 2: “Se você foi demitido pela Terceirizaçao então você deve votar no
@Haddad_Fernando Ele é o único que pode barrar esse absurdo.” em 02 de setembro de 2018.
Graus de sentimentos negativos: 13,64
Após a facada – publicações que mencionaram o perfil @Haddad_Fernando Sentimentos negativos
Exemplo 3: “No voto @jairbolsonaro não perde para o @Haddad_Fernando esquece. Só se
roubarem nas urnas”, em 26 de outubro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 20,00
Exemplo 4: “Eu achava a campanha do @geraldoalckmin contra @jairbolsonaro pesada
demais,mas

a

do

@Haddad_Fernando

perverso,covarde,mentiroso...me

falta

é

adjetivos.

a
Isso

pior.Como
é

só

pode
um

ser

tão

CORRUPTO
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desesperado,tentando denegrir a imagem de um ficha LIMPA.#MarketeirosDoJair” em 19 de
outubro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 19,15

H8: A média de sentimentos negativos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂)
Da mesma forma que os sentimentos positivos, após a facada, as menções ao perfil
@jairbolsonaro também tiveram uma alteração de sentimentos médios negativos, com médias
mais neutras nas falas, conforme apresentado na tabela 10.
Tabela 10 – Anova Sentimentos Negativos – Menções ao perfil de Jair Bolsonaro

.
Fonte: elaborado pelo autor.

Os exemplos extremos, que comporão parte de nosso corpus de análise qualitativa,
foram destacados abaixo.
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Antes da facada – Sentimentos negativos nas menções ao perfil @jairbolsonaro
Exemplo 1: “Marina Silva GRITOU que @jairbolsonaro só quer resolver as coisas no grito.
Alguém

entendeu?!?

Ao

meu

ver,

ela

passou

vergonha

com

sua

hipocrisia.

#JairMessiasBolsonaro” em 18 de agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos: 16,67
Exemplo 2: “Rede Globo AINDA incomodada com @jairbolsonaro. Essa nota aí só engana
quem quer ser enganado. O desespero tá enorme. #BolsonaroNoJornalNacional” em 30 de
agosto de 2018. Graus de sentimentos negativos: 25
Após a facada – Sentimentos negativos nas menções ao perfil @jairbolsonaro
Exemplo 3: “Fraude, só acredito em fraude. O nordeste até nas camadas mais humildes tinham
um fogo fervente por @jairbolsonaro” em 07 de outubro de 2018. Graus de sentimentos
negativos: 22,22
Exemplo 4: “O sistema quer matar @jairbolsonaro ... Pegaram um matador de aluguel pra fazer
o trabalho sujo!” em 19 de setembro de 2018. Graus de sentimentos negativos: 20,00

Quanto às hipóteses estabelecidas da primeira metade de nosso estudo estatístico,
podemos responder do seguinte modo:

H1: A média de sentimentos positivos do candidato Fernando Haddad antes da facada serão
diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂). Aceitamos H1
H2: A média de sentimentos positivos nas falas do candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂). Rejeitamos H2
H3: A média de sentimentos negativos nas falas do candidato Fernando Haddad antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂). Aceitamos H3
H4: O A média de sentimentos negativos nas falas do candidato JB antes da facada serão
diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂). Aceitamos H4
H5: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Fernando Haddad antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂) Aceitamos H5
H6: A média de sentimentos positivos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂) Aceitamos H6
H7: O nível de sentimentos negativos mencionando o candidato Fernando Haddad antes da
facada serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂) Rejeitamos H7
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H8: A média de sentimentos negativos mencionando o candidato Jair Bolsonaro antes da facada
serão diferentes após a facada. (H₀: µ₁≠ µ₂) Aceitamos H8

2.4 Reflexões a partir dos resultados

Nesse processo da investigação sobre os reflexos nos discursos digirais a partir de um
evento extraordinário, o que podemos concluir é que, com 6 das 8 hipóteses aceitas, é possível
afirmar que temos evidências para constatar que houve reflexo mensurável de alterações de
sentimentos nas falas dos sujeitos políticos após a facada. Assim como Tumasjan (2010), nossos
resultados demonstram que o Twitter pode ser um indicador válido de sentimentos políticos,
considerando os achados dessa pesquisa e as informações levantadas acerca do tema pelo
Instituto Datafolha. Um aspecto relevante diz respeito ao fato de que, após a facada, ambos os
candidatos postaram mensagens com mais graus de sentimentos positivos e negativos, ou seja,
de maneira mais emotiva. Por sua vez, os usuários apresentaram uma média de sentimentos
mais neutra após a facada, ou seja, com mensagens com menos graus de sentimentos positivos
e negativos.
Para o âmbito da investigação qualitativa, que será desenvolvida no capítulo 3, essa
etapa do trabalho nos permite assumir que as falas para o procedimento de análise discursiva
serão coletadas a partir de um ambiente de esfera pública que retrata nossa realidade social.
Para a condução do processo de investigação de produção de verdades, esse procedimento
quantitativo será utilizado como indicador para seleção de corpus para a realização de análise
de discurso, mitigando eventuais predisposições pessoais na definição de falas a serem
observadas qualitativamente. Com isso, temos condições de mergulhar em aspectos específicos
das mobilizações discursivas, atentando aos temas que emergem a partir de falas com
sentimentos positivos ou negativos mais extremos, e da noção de que a “a quantidade de energia
pulsional (uma soma variável e descarregável de energia, um quantum de tensão)” (Sodré,
2003, p.37) é um norteador relevante para a observação e análise de produção de verdades
durante o período eleitoral à presidência em 2018.
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3. PRODUÇÃO DE VERDADE NAS ELEIÇÕES DE 2018

Neste capítulo, desenvolvemos a etapa qualitativa da pesquisa, ou seja, a análise de
discurso, delimitando nossa atenção para a produção de verdade durante as eleições para
presidente em 2018 no Brasil. Vale destacar que nossa pesquisa parte de um contexto histórico
amplo na formatação das condições observadas nas eleições mais recentes e que, nos últimos
20 anos, em função dos avanços das redes de conexão virtual, estão postas “novas práticas de
liberdade no terreno da produção de informação. Hoje a capacidade de narrar a história pertence
a todos, mesmo que ainda seja desafiante universalizar os serviços de acesso à rede.” (MALINI,
2010, p. 139). As falas – postagens de Twitter – que compõem o corpus a ser analisado
abrangem um período determinado, entre os dias 16 de agosto e 26 de outubro de 2018, período
autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os candidatos realizassem suas campanhas
eleitorais. Esse recorte de tempo, apesar de reduzido, se deu em um ambiente altamente
polarizado por uma disputa hegemônica entre esquerda x direita, progressistas x conservadores,
e de uma sucessão de fatos excepcionais, especialmente o fato de ocorrer meses depois da prisão
de Lula e a ter, em seu processo, o evento da facada em Bolsonaro. Assim, buscamos analisar
como as falas que apresentaram mais sentimentos positivos e negativos dos sujeitos políticos
definidos podem servir de indicadores para a compreensão da produção de verdades à época.
Consideramos que “sites de rede on-line servem como meio para interpretar as ações políticas
e coletivas” (REGATTIERI et al., 2014, p. 2) e os tweets com mais sentimentos desses atores
políticos são terreno fértil para o entendimento de parte dos temas que se faziam mais
emergentes durante o período eleitoral. Para isso, investigaremos os enunciados publicados no
Twitter, considerando os momentos antes e depois da facada, de quatro atores políticos:
(i)

Fernando Haddad

(ii)

Jair Bolsonaro

(iii)

Usuários que mencionaram Fernando Haddad

(iv)

Usuários que mencionaram Jair Bolsonaro

Para a identificação dos graus de sentimentos, utilizamos o LIWC (Language Inquiry
and Word Count), um software que “identifica com precisão a emoção no uso da linguagem”
(TAUSCZIK; PENNEBAKER, 2010, p. 32), e estabelece uma escala de mensuração de graus
de sentimentos positivos e negativos de 0 a 100 para cada um dos 10.241 tweets coletados na
etapa anterior. Selecionamos os tweets com graus mais elevados de sentimentos positivos e
negativos dos quatro atores sociais, antes e depois da facada, dado nosso objetivo de investigar
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a produção de verdades a partir de uma dimensão afetiva. Isso seguramente não cobre todos os
temas que circularam nos pouco mais de 45 dias de campanha eleitoral. Ainda assim, é um
recorte dos que foram mobilizados em momentos de sentimentos aguçados. Esse corpus nos
abre caminhos para compreender parte dos embates hegemônicos (MOUFFE, 2015) e
movimentos populistas (LACLAU, 2013, 2014) evidenciados durante o período eleitoral, como
por exemplo na aglutinação de pautas divergentes ao redor da candidatura de Bolsonaro, que
confluiu de forma eficiente as demandas sociais atravessadas pelo movimento antipetista.
Nos anos anteriores ao período eleitoral, de modo geral, o debate político fora marcado
por posicionamentos mais afetivos do que racionais, com sucessivas acusações e insinuações
ofensivas de caráter moral dirigidos por ambos os candidatos. Quanto às publicações em
Twitter, o limite de 288 caracteres reduz as possibilidades de desdobramentos discursivos
complexos. Apesar disso, entendemos que “os novos conflitos e lutas fazem da internet o seu
principal lócus de difusão.” (MALINI, 2010, p. 141). Dentro de seus limites, o Twitter pode
nos apresentar com abrangência quais temas se repetiam nos enunciados dos atores políticos
observados. Buscamos nessas falas as três características fundamentais dos enunciados: a
raridade; a exterioridade e o acúmulo (GREGOLIN, 2004). Entendemos a função enunciativa
a partir da ideia de que “o que torna uma frase, uma proposição, um ato de linguagem em um
enunciado é justamente a função enunciativa: o fato de ele ser produzido por um sujeito, em
um lugar institucional, determinado por regras históricas” (GREGOLIN, 2004, p. 26). Nesta
perspectiva, abordamos também as formações discursivas observando seu “princípio de
dispersão e de repartição dos enunciados” (GREGOLIN, 2004, p. 33).
Os discursos, “conjuntos de sequências de signos”, (FOUCAULT, 1997, p. 122) nos
indicam as formações de poder-saber, e quais eram parte das prioridades do debate público
durante as eleições à presidência em 2018. Essa compreensão deve ser realizada a partir da
observação das singularidades enunciativas, dado o contexto daquele momento na conjuntura
política. A análise enunciativa “só pode se referir a coisas ditas, a frases que foram realmente
pronunciadas ou escritas, a elementos significantes que foram traçados ou articulados - e, mais
precisamente, a essa singularidade que as faz existirem” (FOUCAULT, 1997, p. 124). Essa
produção de verdades do período eleitoral de 2018 tem como premissas seus conflitos nas
relações de poder e saber que, em uma esfera pública cada vez mais digitalizada pelos novos
meios de comunicação, confrontam a institucionalidade do saber acadêmico e do saber
jornalístico. Como define Malini, “a internet permite que a verdade não se torne homogênea,
porque faz ativar todo um conjunto de poderes expressos em milhões de corpos enredados”
(MALINI, 2010, p. 141). O modo de disseminação de verdades na internet se apresenta em uma
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rede descentralizada, ainda que possivelmente orquestrada por poucos. Segundo Foucault, não
há poder sem discursos que produzam verdade, em uma relação intrínseca. Silveira (2005), a
partir de Foucault, comenta sobre o conceito de verdade:
Foucault (1979) entende um conjunto de procedimentos regulados para a produção,
repartição, circulação, lei e funcionamento dos enunciados. Ela está ligada,
circularmente, aos sistemas de poder que acabam por produzi-la e apoiá-la e também
a efeitos do poder (regimes de verdade) que a induzem e que a reproduzem. Os
regimes de verdade são indispensáveis às dominações, que por sua vez, são efeitos
das relações de poder. O regime de verdade também não é somente ideológico ou
superestrutural. Ele foi, por exemplo, uma condição para a formação e
desenvolvimento do capitalismo e, com modificações, funcionou na consolidação dos
regimes socialistas (SILVEIRA, 2005, p. 108).

Na releitura de Silveira (2005), a verdade tem cinco características peculiares:
•

Está centrada no discurso científico e nas instituições que a produzem

•

Está submetida a uma constate incitação econômica e política (necessidade
de verdade tanto para produção econômica quanto para o poder político)

•

É objeto, de variadas formas, de uma imensa difusão e de um imenso
consumo

•

É produzida sob o controle dominante de alguns aparelhos políticos ou
econômicos (universidade, meios de comunicação, escolas, centros de
pesquisa)

•

É objeto de debate político e de confronto social.

A partir dessa ordenação, observamos o corpus de falas selecionadas no qual buscamos
identificar, nos temas emergentes com maiores graus de sentimentos, as características da
verdade categorizadas por Silveira (2005). Quanto ao tratamento do corpus para realizar a
análise de discurso, a seleção de falas foi feita a partir dos seguintes critérios:
a) Critérios de seleção do corpus:
▪

Antes da facada
i. Falas com mais graus de sentimentos positivos de @Haddad_Fernando
ii. Falas com mais graus de sentimentos positivos do perfil @jairbolsonaro
iii. Falas

com

mais

graus

de

sentimentos

negativos

do

perfil

@Haddad_Fernando
iv. Falas com mais graus de sentimentos negativos do perfil @jairbolsonaro
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v. Falas com mais graus de sentimentos positivos de usuários que
mencionaram @Haddad_Fernando
vi. Falas com mais graus de sentimentos positivos de usuários que
mencionaram @jairbolsonaro
vii. Falas com mais graus de sentimentos negativos de usuários que
mencionaram @Haddad_Fernando
viii. Falas com mais graus de sentimentos negativos de usuários que
mencionaram @jairbolsonaro
▪

Depois da facada
i. Falas com mais graus de sentimentos positivos de @Haddad_Fernando
ii. Falas com mais graus de sentimentos positivos do perfil @jairbolsonaro
iii. Falas

com

mais

graus

de

sentimentos

negativos

do

perfil

@Haddad_Fernando
iv. Falas com mais graus de sentimentos negativos do perfil @jairbolsonaro
v. Falas com mais graus de sentimentos positivos de usuários que
mencionaram @Haddad_Fernando
vi. Falas com mais graus de sentimentos positivos de usuários que
mencionaram @jairbolsonaro
vii. Falas com mais graus de sentimentos negativos de usuários que
mencionaram @Haddad_Fernando
viii. Falas com mais graus de sentimentos negativos de usuários que
mencionaram @jairbolsonaro
Entre os dias 16 de agosto e 26 de setembro de 2018, o candidato Jair Bolsonaro
publicou 608 mensagens em seu perfil no Twitter, e foi mencionado por 4.948 vezes. Fernando
Haddad, no mesmo período, se manifestou por meio de seu perfil 1.191 vezes e foi mencionado
em 3.503 publicações. Para cada um dos critérios de seleção de falas, foram selecionadas 10
publicações para composição do corpus de análise dessa pesquisa. De um total de 10.241 tweets
coletados no procedimento anterior, para a análise de discurso procederemos a partir de 160
publicações (tabela 12):
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Tabela 12 – Detalhamento de seleção de corpus
Falas dos sujeitos políticos

Número de
publicações
analisadas
Antes da facada
80
Falas com mais sentimentos positivos de @Haddad_Fernando
10
Falas com mais sentimentos positivos do perfil @jairbolsonaro
10
Falas com mais sentimentos negativos do perfil @Haddad_Fernando
10
Falas com mais sentimentos negativos do perfil @jairbolsonaro
10
Falas com mais sentimentos positivos de usuários que mencionaram
10
@Haddad_Fernando
Falas com mais sentimentos positivos de usuários que mencionaram
10
@jairbolsonaro
Falas com mais sentimentos negativos de usuários que mencionaram
10
@Haddad_Fernando
Falas com mais sentimentos negativos de usuários que mencionaram
10
@jairbolsonaro
Depois da facada
80
Falas com mais sentimentos positivos de @Haddad_Fernando
10
Falas com mais sentimentos positivos do perfil @jairbolsonaro
10
Falas com mais sentimentos negativos do perfil @Haddad_Fernando
10
Falas com mais sentimentos negativos do perfil @jairbolsonaro
10
Falas com mais sentimentos positivos de usuários que mencionaram
10
@Haddad_Fernando
Falas com mais sentimentos positivos de usuários que mencionaram
10
@jairbolsonaro
Falas com mais sentimentos negativos de usuários que mencionaram
10
@Haddad_Fernando
Falas com mais sentimentos negativos de usuários que mencionaram
10
@jairbolsonaro
Total de falas analisadas
160
Fonte: elaborado pelo autor

Para observar os dois momentos, a partir de um levantamento, selecionamos dezesseis
recortes para análise de falas. Neles, identificamos os temas emergentes repetidos,
considerando as falas mais positivas e negativas, antes e depois da facada. Nas análises das
falas dos presidentes e usuários, foram desconsideradas as publicações com mensagens triviais
como “bom dia” ou “forte abraço a Goiás” porque, apesar dos graus de sentimentos positivos
nesse tipo de manifestação, não há contribuição significativa quanto ao objetivo da pesquisa. A
identificação dos temas nos permite conduzir a compreensão das verdades produzidas no
período analisado, realizando o procedimento descrito na figura 21:

85

Figura 21 – Procedimento de análise qualitativa

Falas dos
sujeitos
políticos

Principais
temas
mobilizados

160 publicações | Antes e depois da facada | Mais sentimentos positivos (posemo) e amais
sentimentos negativos (negemo)

Identificação de temas e características da verdade no corpus observado

Conjunto de verdades produzidas observadas a partir dos temas e repetíveis dos
enunciados
Produção de
verdade

Fonte: elaborado pelo autor

3.1 Temas mobilizados por sentimentos elevados antes da facada

O primeiro momento da análise de discursos realizada se deu nas falas dos atores
políticos entre 16 de agosto e 06 de setembro de 2018. Nesse período, a candidatura de Lula
ainda não havia sido impugnada pelo Superior Tribunal de Justiça e Bolsonaro chegou a pouco
mais de 20% das intenções de votos (Ibope, 05 de setembro de 2018). Nesse recorte de tempo,
identificamos os temas emergentes nos 80 tweets investigados, considerando as publicações de
sentimentos positivos e negativos mais extremados antes da facada de cada um dos sujeitos
políticos, detalhadas nos Apêndices A a D:
1) Perseguição e corrupção;
2) Candidatura de Lula e manifestação da ONU;
3) Transferência de candidatura Lula-Haddad;
4) Agenda econômica;
5) Conflitos com a mídia;
6) Não realização de debates;
7) Ataques a instituições
8) Manifestações populares de apoio

3.1.1

Perseguição e corrupção

86

Em março de 2014, teve início uma operação da Polícia Federal que ficou conhecida
como “Operação Lava-Jato”. Em mais de quatro anos até as eleições de 2018, as investigações
que condenaram Lula a 12 anos de cadeia, também foram responsáveis por mais de 844
mandados de busca e 210 conduções coercitivas43. Parte dessas operações foram acompanhadas
ao vivo por emissoras de televisão e órgãos de imprensa em geral. A participação da mídia na
divulgação das operações policiais evidenciou “o poder dos mass media de criar mitos
representados pelos personagens processuais da operação” (DE MELO, 2016). Havia uma
mobilização social intensa com relação ao tema. O noticiário disseminava as imagens de
comboios de viaturas policiais entrando em casas e escritórios luxuosos de políticos e
empresários, com homens muitas vezes com rostos cobertos por balaclavas conduzindo
personagens como Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e Eike Batista,
um ex-integrante da lista de homens mais ricos do mundo, algemados e conduzidos a presídios.
A ideia de corrupção se faz presente nos discursos de todos os atores sociais investigados nesse
recorte temporal, antes da facada, tanto nas falas com sentimentos mais positivos quanto nas
com mais sentimentos negativos. Sobre isso, no dia 22 de agosto, Haddad publicou:
“O corruptor é o maior culpado do que acontece no Brasil. E hoje eles estão em casa,
mantendo seu patrimônio e suas empresas, com redução de pena por delação. Eu não
concordo com isso” - Tweet do dia 22 de agosto de 2018, da conta
@Haddad_Fernando

Esse questionamento do equilíbrio e parcialidade jurídica emerge com regularidade ao
longo do período de investigações da Lava-Jato por líderes e apoiadores da rede petista durante
as eleições de 2018. Em um debate em 16 de agosto, Haddad afirmou que perseguição a Lula
não teria fim44, ao citar o histórico dos processos contra o ex-presidente. O debate sobre os
enviesamentos das investigações sobre corrupção mobilizou a rede afetiva também de usuários,
que repercutiam a ideia de perseguição política na condução de investigações:
“É a segunda denúncia fabricada contra @Haddad_fernando em apenas uma semana,
e mais uma vez a partir de antigas delações mentirosas, negociadas pelos promotores
com um corrupto confesso, que já foi desmentido oito vezes.” - Tweet do dia 05 de
setembro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando

43

Portal da Polícia Federal. Números da Operação Lava Jato. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/
imprensa/lava-jato/numeros-da-operacao-lava-jato> Acesso em: jul. 2020.
44
Folha de São Paulo. Perseguição a Lula não tem fim, afirma Haddad em debate. 2018. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/perseguicao-a-lula-nao-tem-fim-diz-haddad.shtml> Acesso em:
jul. 2020.
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Essa fala dizia respeito às denúncias por parte Ministério Público Federal que acusavam
Haddad de corrupção e lavagem de dinheiro45. Tanto na prisão quanto como no momento do
impedimento da candidatura de Lula, o que candidato e militância reiteravam era uma
percepção de perseguição judiciária ao Partido dos Trabalhadores e suas lideranças. Havia ali,
um questionamento da confiabilidade nas verdades produzidas a partir de instituições do
sistema judiciário nacional.
Do lado de Bolsonaro, as falas que mais mobilizaram sentimentos positivos e negativos
antes da facada também emergiram a partir desse tema. O então candidato do PSL teve o
combate à corrupção como uma de suas principais bandeiras eleitorais e que respondiam a uma
grande parcela da demanda social. Em pesquisa divulgada em setembro de 2018, a corrupção
era citada por 20% dos brasileiros como o principal problema do país, empatada com educação,
e à frente de desemprego (14%) e violência urbana (9%)46. Bolsonaro utilizava o fato de não
ser filiado naquele momento a nenhum partido tradicional, assim como sua não ocupação de
nenhum tipo de cargo em esferas do poder executivo ao longo de seus anos de atuação política.
O outsider Bolsonaro aumentava sua popularidade em um contexto em que ganhava força na
sociedade o apagamento das diferenças de partidos tradicionais, característica apontada por
Mouffe (2015) para a ascensão de regimes conservadores. Bolsonaro insistiu repetidamente na
retórica da generalização de seus adversários, como quando publicou:
“O Brasil não aguenta mais um "governo" de PT, PSDB ou PMDB. VAMOS
MUDAR O BRASIL!” - Tweet do dia 19 de agosto de 2018, de @jairbolsonaro

No combate à corrupção, o candidato também fez uso de componentes discursivos
militarizados, na medida em que manifestava a campanha eleitoral como uma “missão”:
“Encaro o momento como uma missão. Todos estamos no mesmo barco e só sairemos
da lama se remarmos contra a maré da corrupção e ineficiência, causadas pela atual
forma de fazer política no Brasil, que será mantida pelos meus adversários. O desafio
é difícil, mas estamos preparados!” - Tweet do dia 17 de agosto de 2018, de
@jairbolsonaro.
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Os entendimentos sobre as investigações e acusações de corrupção durante o período
eleitoral eram campo de intenso confronto de percepções. Enquanto uma parcela da sociedade
se identificava com as operações policiais espetacularizadas, havia também quem apontasse no
sistema judiciário um enviesamento e organização para punir principalmente partidos e
lideranças de esquerda.

3.1.2

Candidatura de Lula e manifestação da ONU

Com a prisão de Lula, em 07 de abril de 201847, um longo processo judicial culminou
com o Tribunal Superior Eleitoral rejeitando a candidatura do ex-presidente em 31 de agosto
de 201848. Assim, Haddad só assumiria oficialmente a candidatura ao lado de Manuela D´ávila
no dia 11 de setembro, dia limite para a inscrição de chapas para as eleições de 2018. Nesse
período, o tema do impedimento da candidatura era uma das prioridades temáticas observadas
nas falas com mais sentimentos positivos e negativos por parte de Haddad e usuários que o
mencionavam. Nas manifestações com sentimentos positivos, Haddad se referia a Lula pela sua
liderança popular e luta pela soberania nacional. Já nas manifestações com sentimentos
negativos, recorria à ideia de que adversários temiam a figura de Lula pela potência política e
eleitoral que ele representava. No dia 24 de agosto, Haddad publicou em sua conta duas falas
com maiores sentimentos positivos e negativos que exemplificam tais percepções:
“Não importa o que vai acontecer nas próximas semanas. O que importa é nosso
compromisso com @LulaOficial e com a soberania popular. Se o povo quer votar, o
povo tem direito” #HaddadAoVivo - Tweet do dia 24 de agosto de 2018, de
@Haddad_Fernando.
“Acredito que nossos adversários estejam com medo. Se o Lula preso injustamente já
sobe 5 pontos a cada pesquisa, imagine solto. Venceríamos a eleição no primeiro
turno.” - Tweet do dia 24 de agosto de 2018, de @Haddad_Fernando.

O assunto da possibilidade de Lula poder ou não se candidatar ganhou ainda mais
atenção quando um Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas apresentou um
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comunicado no qual afirmava que o Estado Brasileiro deveria permitir que Lula participasse
das eleições. Em nota, o Comitê apontou:
O Comitê de Direitos Humanos da ONU solicitou ao Brasil que tomasse todas as
medidas necessárias para garantir que Lula pudesse usufruir e exercer seus direitos
políticos enquanto estava na prisão, como candidato nas eleições presidenciais de
2018. Isso inclui ter acesso adequado à mídia e aos membros de seu partido político.
O Comitê também solicitou ao Brasil que não o impedisse de se candidatar nas
eleições presidenciais de 2018, até que seus recursos perante os tribunais fossem
concluídos em procedimentos judiciais justos. O nome técnico para este pedido é
"medidas provisórias" e estão relacionadas à sua reclamação individual pendente que
permanece perante o Comitê. Esse pedido não significa que o Comitê tenha
encontrado uma violação ainda - é uma medida urgente de preservar o direito de Lula,
enquanto se aguarda a consideração do mérito, que ocorrerá no próximo ano. É
importante observar que, embora essa resposta esteja sendo fornecida pelo Escritório
de Direitos Humanos da ONU, é uma decisão do Comitê de Direitos Humanos, que é
composta por especialistas independentes. Esta resposta pode ser atribuída ao Comitê
de Direitos Humanos49.

Esse posicionamento da ONU foi reiteradamente utilizado nas falas com mais
sentimentos positivos de Haddad e usuários que mencionavam entre o fim de agosto e começo
de setembro. Em 28 de agosto, candidato petista tuitou:
“Trago um abraço do presidente Lula, com quem estive ontem. Ele está muito
animado com a determinação da ONU. A organização mais importante do mundo
determinou que Lula é candidato e deve ter seus direitos preservados.” - Tweet do dia
28 de agosto de 2018, de @Haddad_Fernando

O posicionamento de um grupo específico da ONU era utilizado por Haddad e pela
militância petista para defender a verdade posta a partir de um aparelho político dominante.
Isso corroborava a narrativa de que o impedimento de que Lula, assim como sua prisão, faziam
49
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parte de um desrespeito estrutural do sistema jurídico do país para intervenção no processo
eleitoral, mais uma vez remetendo à ideia persecutória posta em outras falas. Isso estaria em
vigor dado o desacordo das elites econômicas nacionais com relação aos planos de governo
petista e sua provável vitória eleitoral, considerando que até agosto daquele ano, mesmo preso,
Lula contava com 39% das intenções de voto (DATAFOLHA, 2018). Em coluna do El País,
em janeiro de 2018, Herta Däubler-Gmelin defendeu que “as causas desse combate à pessoa de
Lula e à política de esquerda são, entre outras, as políticas de nacionalização e distribuição da
renda, iniciadas por Lula e por sua sucessora, Dilma Rousseff, com o objetivo de reduzir as
desigualdades sociais.”50.

3.1.3

Transferência de candidatura Lula-Haddad

Em paralelo, com os indicativos de que Lula realmente não poderia concorrer à
presidência, grupos de usuários que o apoiavam passaram a defender a escolha de Haddad como
o substituto na chapa. Um dos momentos de destaque dessa manifestação de apoio foi na
participação de Haddad no programa Canal Livre, na televisão Bandeirantes, no dia 20 de
agosto de 2018. A entrevista foi marcada por uma série de falas impactantes do petista, como
quando afirmou: “Não querer debater com o Lula eu entendo, porque o Lula jantaria todos,
agora não querem debater comigo?”. A exibição da entrevista gerou a hashtag
#HaddadnoCanalLivre no Twitter, com manifestações positivas com relação aos
posicionamentos do candidato, reforçando o apoio do núcleo de militantes virtuais de Lula e do
PT à transferência da candidatura. O tema de Haddad como uma opção viável era difundida e
consumida em massa nesse momento que marcava os primeiros passos antes da candidatura
oficial do ex-prefeito de São Paulo.

3.1.4

Agenda econômica

Partindo da ideia de que a constante incitação econômica é uma característica na
produção de verdade, os embates sobre diferentes visões de agenda desse tema foram parte
fundamental na compreensão de uma convergência de diferentes demandas sociais acerca da
candidatura de Bolsonaro, que era apresentado à época como “um liberal completo”51. Em um

50

Portal El Pais. A luta do Judiciário brasileiro contra a esquerda. 2018. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/24/opinion/1516752475_259520.html> Acesso em: jul. 2020.
51
Folha de São Paulo. Bolsonaro é um liberal completo, diz presidente do PSL. 2018. Disponível em:

91

contexto de uma crise econômica cada vez mais profunda desde 2014, as soluções para
retomadas de crescimento configuravam um dos campos com maior oposição de agenda entre
de Haddad e Bolsonaro. Um debate que simbolizava tamanho antagonismo era a reforma
trabalhista. Haddad se colocava ao lado de uma luta popular, como exemplificado em sua fala
no dia 02 de setembro na qual afirmou:
“Nós queremos resgatar o Brasil. Resgatar os ares de prosperidade. Retomar o plano
de desenvolvimento econômico com inclusão para todos os brasileiros” - Tweet do
dia 02 de setembro de 2018, da conta @Haddad_Fernando

O desacordo de agendas também se refletia nos debates sobre a redução de gastos
públicos, essa materializada especialmente no teto de gastos, “um mecanismo de controle dos
gastos públicos federais incluído na Constituição em dezembro de 2016, durante o governo de
Michel Temer”52 e pela Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. Sobre isso, tanto Haddad
quanto usuários que o mencionaram eram uníssonos em refutar as políticas aprovadas após a
demoção da ex-presidenta Dilma Rousseff:
“Aqueles que querem dar um choque na economia aumentando imposto e reduzindo
gasto vão colher recessão. #HaddadnoCanalLivre” - Tweet do dia 20 de agosto de
2018, da conta @Haddad_Fernando
“Fale a verdade você @MichelTemer #Temer A #ReformaTrabalhista permite q
mulheres grávidas e q estejam amamentando trabalhem em locais insalubres. Isso fere
diretamente a Constituição. Isso é modernidade? Ou é trabalho escravo?” - Tweet do
dia 06 de setembro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando
“Se

você foi demitido pela

Terceirização então você deve votar

no

@Haddad_Fernando Ele é o único que pode barrar esse absurdo” - Tweet do dia 02
de setembro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando

No plano de governo, a candidatura petista propunha a revogação da reforma trabalhista
aprovada em 2017, na defesa de uma agenda econômica com participação intensa do estado,
diametralmente contrária às propostas do candidato do PSL, que propunha um aprofundamento
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das medidas que estavam em andamento53. Apesar da centralidade do debate, nenhuma fala
com mais sentimentos positivos e negativos do corpus analisado do período antes da facada, de
Bolsonaro e usuários que o mencionavam, atravessaram os temas mais específicos das reformas
econômicas recentes, como pode ser visto nos apêndices D e E. Isso pode indicar que essa
agenda possivelmente, diferente do observado nas falas da base petista, não tenha mobilizado
de forma tão emocional o candidato e sua base eleitoral. Sobre questões econômicas, nas
publicações observadas, apenas críticas generalistas à ideia de luta de classes por parte de
Bolsonaro e manifestações a favor de um estado mínimo, em meio a outras reinvindicações,
por parte de um usuário que o mencionou, trazendo luz a alguns valores conservadores e de um
recorte da direita brasileira:
“A luta de classes e destruição dos valores não é apenas absurdo, mas uma estratégia
muito bem articulada de controle da sociedade”- Tweet do dia 22 de agosto de 2018,
da conta @jairbolsonaro
“#SouDeDireitaPorque Quero Estado Mínimo Justiça e Imprensa Imparcial Direito a
proteger minha propriedade e família (porte legal de arma) Escola Sem Partido e
demais plataformas de @jairbolsonaro o ÚNICO realmente de DIREITA!” - Tweet
do dia 16 de agosto de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro

3.1.5

Conflitos com a mídia

As relações conflituosas com a imprensa se apresentaram nas falas de quase todos os
atores políticos observados no período antes da facada. Isso se deu a partir de um contexto no
qual um dos principais slogans de campanha de Jair Bolsonaro era um versículo bíblico com os
dizeres de “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. A ideia do significado de
verdade para o então candidato e sua base de apoiadores era calcada frequentemente em
acusações à imprensa tradicional brasileira. Um dos marcos dessa relação repleta de ruídos foi
a participação de Jair Bolsonaro no programa Jornal Nacional, em 28 de agosto de 201854, que
ganhou visibilidade no Twitter com a hashtag #BolsonaroNoJornalNacional. A passagem de
Bolsonaro pelo programa nesse dia ficou marcada pelo embate entre ele e a entrevistadora
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Renata Vasconcellos, quando Bolsonaro disse acreditar que Renata ganhava menos do que
Bonner, provocando uma reação imediata da jornalista. Esse confronto entre jornalista e
candidato impulsionou a hashtag nos dias que sucederam à entrevista, com menções positivas
e negativas com relação a Bolsonaro, como evidenciado nas Figuras 22 e 23, em memes de
apoio e repúdio aos questionamentos de Jair Bolsonaro.
Figura 22 – Meme de apoio a Jair Bolsonaro publicado com a hashtag
#BolsonaroNoJornalNacional

Fonte: Twitter
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Figura 23 – Meme de apoio a Renata Vasconcellos publicado com a hashtag
#BolsonaroNoJornalNacional

Fonte: Twitter

Os conflitos entre Bolsonaro e imprensa atingiram, mesmo depois das eleições ganhas,
níveis alarmantes. Um levantamento da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), em 03
de maio de 2020, indicou que Bolsonaro era “o maior responsável por ataques à liberdade de
imprensa no país”55. Para chegar a essa conclusão, a Federação observou tanto entrevistas como
publicações do atual presidente em suas redes sociais, especialmente Facebook, Twitter e
Youtube. Essas manifestações de Bolsonaro são entendidas como parte de um contexto no qual
se registram incidentes de violência física a jornalistas, como também apontado pelo relatório:
A postura hostil de Bolsonaro com a imprensa tem incentivado a violência contra
jornalistas por seus seguidores. Neste 1º de Maio, Dia Internacional da Classe
Trabalhadora, apoiadores de Bolsonaro agrediram jornalistas em Brasília. No dia
seguinte, em Curitiba, os jornalistas foram novamente vítimas de agressões físicas por
parte de apoiadores de Bolsonaro, em frente à sede da Polícia Federal, onde o exministro Sérgio Moro prestava depoimento com acusações contra o presidente
(FENAJ, 2020).
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Em uma de suas falas sobre a imprensa, Bolsonaro tuitou em 23 de agosto que as
condições para entrevistas para as quais era convidado se davam “quase sempre em ambientes
desfavoráveis”. Já os usuários que o mencionavam, nas falas mais emotivas, atacavam
discursivamente a Rede Globo e seus jornalistas:
“Mano...Tô amando e tendo prazer de assistir esse lixo de JN todo dia só pra ver eles
mostrando o @jairbolsonaro sendo ovacionado por multidões por onde ele passa. Está
lindo demais ver a cara do Bonner” - Tweet do dia 25 de agosto de 2018, usuário que
mencionou @jairbolsonaro
“Rede Globo AINDA incomodada com @jairbolsonaro. Essa nota aí só engana quem
quer ser enganado. O desespero tá enorme. #BolsonaroNoJornalNacional” - Tweet do
dia 30 de agosto de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro
“Pena que sua opinião seja tão insignificante @ECantanhede ...só soube da sua
existência,

devido

a

fama

@jairbolsonaro...pedante,mentirosa

que

está

é

vulgar,

galgando
só

????

a

custas

do

#DireitaUnida

#DireitaSegueDireita #JairMessiasBolsonaro #BolsonaroPresidente” - Tweet do dia
27 de agosto de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro

Com uma intensidade menor, os conflitos com o poder das instituições jornalísticas
também se manifestaram nas falas de usuários que mencionavam Fernando Haddad, antes da
facada. Os apoiadores do candidato petista exaltavam sua superioridade intelectual, e assim
como nas falas de usuários que mencionaram Jair Bolsonaro, questionavam as posturas do
Jornal Nacional, da Rede Globo, nesse caso com relação à participação de Haddad nos debates
durante a indefinição de quem representaria a chapa do PT:
“Legal demais ver @Haddad_Fernando passando como um trator nos jornalistas que
não esperavam encontrar tão preparado #HaddadnoCanalLivre” - Tweet do dia 20 de
agosto de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando
“O @jornalnacional está vetando a participação da candidatura de @LulaOficial e
@Haddad_Fernando no debate. Absurdo. Apesar de ferir o que diz a legislação, estão
desesperados porque Lula e Haddad só disparam. #LulaLivre #LulaPresidente” Tweet do dia 28 de agosto de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando
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3.1.6

Não realização de debates

Os debates eleitorais são uma importante fonte de informação nas disputas presidenciais
(VASCONCELLOS, 2011). Nas eleições 2018, pela primeira vez na história, não houve
nenhum embate direto entre os dois candidatos com maiores índices de apoio nas pesquisas de
intenção de voto. O primeiro programa transmitido pela televisão em 2018 aconteceu em 09 de
agosto de 2018 e não contou com nenhum representante da chapa petista, que até então tinha
como candidato Lula, que estava preso. Realizado na TV Bandeirantes, participaram Álvaro
Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriotas), Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB),
Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva
(Rede). Esse também foi o quadro de participantes do segundo encontro promovido, dessa vez
pela Rede TV, no dia 17 de agosto. Após os dois eventos, em 22 de agosto de 2018, Jair
Bolsonaro divulgou um vídeo em suas redes sociais afirmando que não participaria mais dos
encontros programados entre os presidenciáveis56. O candidato justificava sua não presença em
função do formato dos programas. Como consequência, parte das emissoras de televisão e rádio
que promoveriam novos encontros cancelou essas agendas57. O tema da ausência nos debates
de Jair Bolsonaro foi repercutido em publicações com mais sentimentos por parte de Fernando
Haddad e sua base de apoiadores, nas semanas que antecederam a facada, associando a decisão
de Bolsonaro à covardia e ao medo:
“Quem tem medo do debate? Quem tem medo do confronto de ideias? Estamos
falando da democracia no Brasil. O presidente @LulaOficial está disposto a defender
um projeto para o país.” - Tweet do dia 17 de agosto de 2018, da conta
@Haddad_Fernando
“Bastaram dois debates pro valentão jogar a toalha! Tá com medo @jairbolsonaro?
#colanamao” - Tweet do dia 23 de agosto de 2018, usuário que mencionou
@jairbolsonaro

Já nas falas de Jair Bolsonaro, não foi possível identificar nenhum tweet acerca desse
tema nas publicações com maiores graus de sentimentos. Seus apoiadores se dividiam no que
acreditavam ser a melhor conduta do candidato, com destaques de que as falas com mais graus
56
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de sentimentos desse assunto aconteceram um dia depois do anúncio de que o candidato do PSL
não participaria mais de nenhum programa:
“Não deixe de participar dos debates não, @jairbolsonaro, dê uma de doido. Qdo te
atacarem ou fizerem perguntas idiotas, fale da falta de segurança no país, fale da
bandidagem armada, fale de criança tocando macho nu e de ativista enfiando crucifixo
na bunda... o povo quer isso!” - Tweet do dia 23 de agosto de 2018, usuário que
mencionou @jairbolsonaro
“Os ataques a Bolsonaro pela falta aos debates devem ser ignorados por ele! Pois,
quem dá mídia para o debate é o @jairbolsonaro” - Tweet do dia 23 de agosto de 2018,
usuário que mencionou @jairbolsonaro

Nos debates eleitorais transmitidos por meios de comunicação, o controle de
disseminação dessa informação está sob o poder da imprensa, que media as interações entre
candidatos e regula as interações, tempos de falas dos candidatos e ordenação dos temas. A não
participação de Bolsonaro, ainda antes de sofrer a facada em 06 de setembro, foi mais um dos
motes centrais de sua campanha eleitoral, postulando uma ideia de negação e resistência em
aceitar o poder desses aparelhos institucionais dominantes, no caso, as emissoras de televisão e
rádio que promovem debates.

3.1.7

Ataques a instituições

Os confrontos de Bolsonaro e usuários que o mencionaram não se restringiram à
imprensa entre os dias 16 de agosto e 06 de setembro. Programas sociais, culturais e de
transferência de renda foram sistematicamente atacados pelo candidato do PSL. Sob a alcunha
de que defenderia valores tradicionais, foram levantadas possibilidades de fraudes e desvios de
intenções em tudo que se configurava como establishment. Mensagens de revisão dos rumos
dos projetos de nação foram recorrentes nas falas de Bolsonaro e repercutidas com entusiasmo
por seus seguidores em comentários a publicações como na que afirmou que animais
domésticos receberiam o Bolsa-Família, em uma fala direcionada a apontar suspeitas de
sistemas de fraudes nos projetos concebidos durante gestões petistas:
“Historicamente são milhares as fraudes no Bolsa Família, que vão de políticos até
curioso caso de animal doméstico. São milhões que deixam de chegar às famílias que
realmente precisam, perpetuando a miséria. Garantir a destinação correta já resultará
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num grande impacto positivo.” - Tweet do dia 04 de setembro de 2018, da conta
@jairbolsonaro

O princípio de destruição de reputações institucionais, com ataques a organizações de
direitos humanos, assim como a movimentos sociais organizados e à indústria cultural brasileira
foram símbolos da campanha eleitoral de Bolsonaro. Suas falas com mais sentimentos
trouxeram esse tipo de fala repetidamente entre os dias 16 de agosto e 06 de setembro de 2018:
“OS RUMOS CATASTRÓFICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: instituições
públicas apoiam e reforçam aprendizado da formação de militantes do MST” - Tweet
do dia 19 de agosto de 2018, da conta @jairbolsonaro
“Queremos manter os incentivos à cultura, mas para bons artistas que agregam valor,
que estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura. O que deve acabar é
dinheiro publico financiando absurdos como oficinas de masturbação ou "peças" com
pessoas cutucando seus orifícios!” - Tweet do dia 06 de setembro de 2018, da conta
@jairbolsonaro
“Se ONGs de Direitos Humanos querem dedicar seus esforços na defesa da inversão
de valores, aborto, bandidos etc, que o faça, mas NÃO TERÃO UM CENTAVO do
Governo se nós chegarmos lá. Boa tarde a todos!” - Tweet do dia 23 de agosto de
2018, da conta @jairbolsonaro
“Impunidade, desarmamento, indicações políticas e corrupção geraram e continuam
alimentando os maiores problemas do Brasil: violência, ineficiência do Estado e
desemprego. Tão importante quanto fazer coisas novas, é desfazer essa estrutura
criminosa criada pelos últimos governos!” - Tweet do dia 06 de setembro de 2018, da
conta @jairbolsonaro

3.1.8

Manifestações populares de apoio

Imagens de apoio popular fazem parte do roteiro indispensável na campanha eleitoral
de qualquer candidato. Essas manifestações – mais ou menos espontâneas – repercutem nas
imagens transmitidas pela imprensa e, nas redes sociais, foram utilizadas tanto por Bolsonaro
quanto por Haddad como articulação discursiva para difundir imensamente a ideia de que
ambos tinham o apoio massivo da população.
Entre os dias 22 e 24 de agosto, Fernando Haddad fazia uma caravana pelo Nordeste e,
repercutindo as imagens do apoio popular (figura 24), publicou dois tweets ressaltando esses
movimentos:
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“Boa noite, Aracaju! Começamos a campanha botando medo nos nossos adversários.
A campanha do @LulaOficial tá na rua. #LulaPresidente” - Tweet do dia 22 de agosto
de 2018, da conta @Haddad_Fernando
“Nós sabemos o gosto que tem um governo comprometido com as causas populares.
E o Nordeste está dando uma demonstração de cidadania. Nós vamos ganhar o
Planalto Central #LulaPresidente” - Tweet do dia 24 de agosto de 2018, da conta
@Haddad_Fernando

Figura 24 – Foto do comício de Haddad em João Pessoa

Fonte: Brasil de Fato.

Do lado de Bolsonaro, as manifestações populares de apoio tiveram falas tanto por parte
do candidato quanto dos usuários com publicações apontadas por contabilizarem mais graus e
de sentimentos positivos. Poucos dias antes da facada, Bolsonaro publicou ao chegar no
aeroporto do Acre:
“Hoje, 01 de setembro de 2018 - Chegada no Aeroporto de Rio Branco / Acre. Muito
obrigado a todos pela consideração! Vamos juntos resgatar o Brasil! Um forte abraço
a todos!” - Tweet do dia 01 de setembro de 2018, da conta @jairbolsonaro

100

No vídeo postado junto à fala (figura 25), menos de um minuto com imagens do
candidato em cima de um carro de som, gritando palavras de ordem como “O sistema está
apavorado conosco.”
Figura 25 – Frame do vídeo publicado em 01 de setembro por Jair Bolsonaro

Fonte: Twitter Jair Bolsonaro.

Seus apoiadores também apresentaram graus de sentimentos positivos altos quando
falando das manifestações populares acerca da candidatura de Bolsonaro, ressaltando
aglomerações ao redor do Brasil:
“O POVO em sua maioria, quer @jairbolsonaro PRESIDENTE do Brasil.
Emocionante Em Recife-PE. #BolsonaroPresidente17 https://t.co/IajiotQreJ” - Tweet
do dia 01 de setembro de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro
“O #JN mostrando @jairbolsonaro arrastando multidões em São Paulo. #tenso” Tweet do dia 26 de agosto de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro

Entre elas, publicações de mulheres que demonstravam ao apoio a um candidato
marcado por constantes posicionamentos machistas em sua trajetória política. Em 2003,
Bolsonaro disse à Maria do Rosário que não a estupraria por não merecer e repetir a agressão
verbal em 201458. Já em abril de 2017 afirmou: “Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens,
aí no quinto eu dei uma fraquejada e veio uma mulher”59. Mesmo diante disso, grupos de
Portal Istoé. “Não estupro porque você não merece”, diz Bolsonaro a Maria do Rosário. 2014. Disponível em:
<https://istoe.com.br/395929_NAO+ESTUPRO+PORQUE+VOCE+NAO+MERECE+DIZ+BOLSONARO+A+
MARIA+DO+ROSARIO/> Acesso em: jul. 2020.
59
Portal Exame. Piada de Bolsonaro sobre sua filha gera revolta nas redes sociais. 2017. Disponível em:
<https://exame.com/brasil/piada-de-bolsonaro-sobre-sua-filha-gera-revolta-nas-redes-sociais/> Acesso em: jul.
2020.
58
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mulheres se reuniam para produzir imagens indicando que o candidato contava com apoio de
parte do público feminino (figura 26):
“As mulheres mostrando a força em Salvador Ba, Apoiando o MITO @jairbolsonaro @conexaopolitica
@SPD_33” - Tweet do dia 29 de agosto de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro

Figura 26 – Grupo de mulheres de Salvador-BA manifestando apoio a Jair Bolsonaro

Fonte: retirado do Twitter

3.2 Temas mobilizados por sentimentos elevados depois da facada

O segundo período de observação dos discursos dos sujeitos políticos se deu nas
publicações realizadas entre os dias 07 de setembro, dia seguinte à facada e 26 de outubro de
2018, um dia antes das eleições no 2º turno (Apêndices E a H). Na medida em que surgem
novos temas abordados por candidatos e usuários, os contemplamos na compreensão do
conjunto de verdades produzidas naquele momento. Nesse período, identificamos 03 temas
centrais articulados pelos sujeitos políticos observados:
1. Reações à facada
2. Intensificação dos conflitos entre Bolsonaro e Haddad
3. Projetos de governo
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3.2.1

Reações à facada

No dia seguinte ao evento que hospitalizou Jair Bolsonaro por 23 dias 60, o candidato se
pronunciou apenas uma vez em sua rede oficial no Twitter com a mensagem de que estava bem
e se recuperava. As cenas do corpo de Bolsonaro sendo carregado pela população foi
repercutida intensamente no Brasil e no mundo. As imagens da camiseta ensanguentada foram
utilizadas pelos filhos e publicitários da campanha de Bolsonaro. No dia 08 de setembro de
2018, Flávio Bolsonaro, filho do até então candidato, convocou um ato de apoio ao pai,
reproduzindo a camiseta amarela, com os dizeres “Meu partido é o Brasil” em verde, com
marcas do que seria o sangue na camisa utilizada no momento da facada (figura 27).
Figura 27 – Publicação de Flávio Bolsonaro

Fonte: retirado do Twitter

Jair Bolsonaro não teve nenhuma fala entre as com mais sentimentos negativos sobre o
tema da facada. Para além do que manifestou no dia seguinte ao evento, afirmando estar bem,
no dia 08 de setembro, sua conta oficial publicou uma mensagem agradecendo de forma
religiosa sua base de apoiadores e associando a tentativa de assassinato à corrupção e a um
possível roubo da liberdade, mais uma vez remetendo ao slogan da campanha que estabelecia
uma “verdade que libertará”:
“Boa tarde! Novamente gostaria de agradecer as orações e votos de apoio, carinho e
consideração! O momento nos une e fortalece. Estamos em boas mãos. Aproveito para

60

Portal UOL. Bolsonaro tem alta hospitalar 23 dias após levar facada. 2018. Disponível em:
<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/29/bolsonaro-deixa-hospital-23-dias-aposlevar-facada.htm> Acesso em: jul. 2020.
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lembrar que tão grave quanto a corrupção, é tentar roubar a nossa liberdade.” - Tweet
do dia 08 de setembro de 2018, da conta @jairbolsonaro

Nas falas que mencionaram Bolsonaro, com o tema da facada, as menções positivas
também relacionavam a recuperação de Bolsonaro à religiosidade e, assim como o perfil oficial
do candidato, associaram o ataque a outras situações adversários políticos, com doses de teorias
conspiratórias:
“CAPITÃO @jairbolsonaro em franco progresso de melhora e restabelecimento da
saúde! GRAÇAS A DEUS! #BolsonaroPresidente17” - Tweet do dia 08 de setembro
de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro
“A imprensa é tão assassina quanto Adélio, que ao invés de investigar o ataque
terrorista que @jairbolsonaro recebeu omiti os fatos e verdades, cobrindo culpados e
acusando inocentes. A IMPRENSA CHORA PELA DERROTA A VIDA DE
BOLSONARO. IMPRENSA COVARDES, TODOS COVARDE.” - Tweet do dia 10
de setembro de 2018, usuário que mencionou @jairbolsonaro
“O sistema quer matar @jairbolsonaro ... Pegaram um matador de aluguel pra fazer o
trabalho sujo!” - Tweet do dia 19 de setembro de 2018, usuário que mencionou
@jairbolsonaro

Nas publicações com sentimentos mais positivos e negativos, não foi identificada
nenhuma fala nem no perfil de Fernando Haddad nem usuários que o mencionaram sobre o
tema, o que aponta que esse assunto foi mobilizado de maneira mais afetiva pela base do
candidato do PSL do que pela base de apoiadores petistas.

3.2.2

Intensificação de ataques diretos entre Bolsonaro e Haddad

Observamos no capítulo anterior que os graus médios de sentimentos positivos e
negativos nas falas de candidatos tiveram um aumento significativo nas publicações feitas após
a facada. Investigando as falas que motivaram esse aumento de sentimentos, é possível perceber
uma intensificação nos ataques diretos entre Bolsonaro e Haddad. Todas as falas com mais
sentimentos negativos de Haddad entre os dias 07 de setembro e 26 de outubro faziam menção
direta ou indireta a Bolsonaro:
“Bolsonaro acha estranho que eu tenha eleitores críticos como Mano Brown e Cid
Gomes. Bolsonaro estranha porque não admite críticas. Eu convivo com críticas e um
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governo democrático convive com críticas. Bolsonaro não.” - Tweet do dia 24 de
outubro de 2018, da conta @Haddad_Fernando
“Bolsonaro ameaçou a sobrevivência da oposição a ele. As instituições demoram a
reagir, se sentem ameaçadas, inclusive por parte das Forças Armadas. Precisamos
defender o estado democrático de direito. Como as pessoas vão se sentir seguras se
ele ameaça quem pensa diferente dele?” - Tweet do dia 22 de outubro de 2018, da
conta @Haddad_Fernando
“Bolsonaro é mentiroso. Porque ele não me pergunta sobre kit gay no debate? É uma
mentira deslavada de quem não tem projeto, só pensa em botar arma na mão da
população para ela se matar”.

Tweet do dia 12 de outubro de 2018, da conta

@Haddad_Fernando
“Bolsonaro estimula a violência dos outros. Ele próprio é um covarde, só que ele
estimula as milícias, os capangas, as pessoas violentas a sairem do armário. Ele é a
expressão da violência. É muito comum na história dos povos que os covardes
estimulem a violência.” - Tweet do dia 26 de outubro de 2018, da conta
@Haddad_Fernando
“É um desrespeito você chamar de esmola o que sustenta crianças famintas. O Bolsa
Família é um direito. É dever do Estado matar a fome e a sede.” - Tweet do dia 10 de
outubro de 2018, da conta @Haddad_Fernando
“Fui ministro durante sete anos e nunca recebi o meu adversário para debater temas
educacionais. Nunca me procurou.” - 16/out
“Meu adversário defende torturador até hoje, mesmo sabendo que nos porões da
ditadura aconteciam estupros contra as mulheres presas.” - 10/out
“Meu adversário é tão mentiroso que ganhou até homenagem. Vergonha
internacional.” Tweet do dia 22 de outubro de 2018, da conta @Haddad_Fernando
Tweet do dia 25 de outubro de 2018, da conta @Haddad_Fernando
“O candidato se recusa mesmo a debater? Tem medo do confronto de ideias?” - Tweet
do dia 11 de outubro de 2018, da conta @Haddad_Fernando

Haddad mobilizava sentimentos negativos de forma reiterada quando se referia a seu
adversário. Os argumentos de Haddad nos ataques a Bolsonaro passavam pelo entendimento de
que o candidato do PSL: i) representava uma ameaça à democracia brasileira, ii) exaltava a
violência referente à ditadura militar brasileira, iii) era mentiroso e iv) temia o confronto de
ideias. Seus apoiadores repercutiam parte dessas ideias, comparando a ideologia de Bolsonaro
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ao nazismo e refletindo sobre a opinião de que o candidato não debatia por medo e falta de
planos de governo para o país:
“As propostas de @Haddad_Fernando são as melhores para o país! Haddad quer
debater, quer mostrar aos brasileiros quais seus planos se acaso for eleito. O que
Bolsonaro quer esconder? O que ele propõe para a saúde, educação, economia e
programas de combate a pobreza?” - Tweet do dia 14 de outubro de 2018, usuário que
mencionou @Haddad_Fernando
“A escolha é simples: #BOL卐ONARO é ditadura, tortura, guerra civil e desrespeito.
@Haddad_Fernando é DEMOCRACIA.” - Tweet do dia 14 de outubro de 2018,
usuário que mencionou @Haddad_Fernando
“Estou ansioso pra ver o @Haddad_Fernando chamar o Bozo de mentiroso. Que o
Bozo não vai baixar imposto algum. Isso é mentira! Quero ver o Bozo tremer” - Tweet
do dia 06 de outubro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando

Essa intensificação de ataques após a facada também foi percebida nas publicações de
Jair Bolsonaro. Em metade das falas com mais sentimentos negativos após a facada, Bolsonaro
fez críticas diretas a Fernando Haddad e movimentos ligados à esquerda. Com uma série de
ofensas morais, Bolsonaro atacou Haddad a partir das noções de que: i) Haddad mentia e
espalhava mentiras para se promover; ii) se tratava de um integrante secundário de uma
quadrilha criminosa, iii) estava desesperado.
“Falta pouco para conquistarmos nossa nova independência; o 1º passo rumo ao país
da justiça, do emprego, segurança e da liberdade. Peço, de coração, que continuem
engajados, mostrando que temos a melhor proposta até o fim e encarando as mentiras
de meu opositor! Fiquem com Deus!” - Tweet do dia 27 de outubro de 2018, da conta
@jairbolsonaro
“A ganância pelo poder é o maior sintoma de ineficiência de um governo, e ela pode
ser percebida no desespero que leva os adversários a fazerem falsas promessas para
iludir o brasileiro. Só não contavam com o fato de o povo já estar cansado disso.
Chega de quem estragou o Brasil!” - Tweet do dia 01 de outubro de 2018, da conta
@jairbolsonaro
“Mais

uma

mentira

descarada

do

fantoche

de

corrupto

preso!

https://t.co/YWbx1r1tX0” - Tweet do dia 24 de outubro de 2018, da conta
@jairbolsonaro
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“Ontem propôs combate às notícias falsas, hoje espalha mentiras descaradas a meu
respeito. Quem está a favor do povo faz política com a verdade, não trabalha a serviço
de um corrupto preso, nem faz parte da quadrilha que assaltou os brasileiros e colocou
o país na lama. Canalha!” - Tweet do dia 09 de outubro de 2018, da conta
@jairbolsonaro
“Quem espalha notícias falsas? CANALHAS! VAGABUNDOS! Sem mentir o PT
não existe!” - Tweet do dia 24 de outubro de 2018, da conta @jairbolsonaro
“Represento uma ameaça sim, aos corruptos, à bandidagem, aos estupradores, aos
esquemas que assaltam o BNDES, aos assassinos e aos que querem destruir o Brasil!
Por isso estão desesperados! NÃO TERÃO SOSSEGO EM MEU GOVERNO!”Tweet do dia 26 de outubro de 2018, da conta @jairbolsonaro
Esses ataques e ofensas pessoais foram constantes durante o período eleitoral de 2018
e faziam parte das estratégias eleitorais de ambos os candidatos. Em um levantamento
realizado pelo site Poder 360, apenas na primeira semana de campanha do 2º turno,
Bolsonaro se manifestou 77 vezes no Twitter, das quais 35 dessas falas foram
direcionadas a atacar pessoalmente Fernando Haddad. Já o petista publicou 164
tweets, dos quais 56 eram direcionadas a falar negativamente de Bolsonaro61. Tratavase de, ali, de um embate político moralizante que se refletia também nas falas de
usuários que mencionavam Jair Bolsonaro e Haddad:
“Eu achava a campanha do @geraldoalckmin contra @jairbolsonaro pesada
demais,mas

a

do

@Haddad_Fernando

é

a

pior.Como

pode

ser

tão

perverso,covarde,mentiroso...me falta adjetivos. Isso é só um CORRUPTO
desesperado,tentando denegrir a imagem de um ficha LIMPA.#MarketeirosDoJair” Tweet do dia 19 de outubro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando
"OS VAGABUNDOS MARGINAIS POLÍTICOS CANALHAS @cirogomes
@Haddad_Fernando @geraldoalckmin ESTÃO FALANDO MENTIRAS PARA
PREJUDICAR @jairbolsonaro , OS VAGABUNDOS MARGINAIS ESTÃO
JUNTOS COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO PT @ptbrasil MAIS @jairbolsonaro
SERÁ PRESIDENTE DO BRASIL” - Tweet do dia 26 de outubro de 2018, usuário
que mencionou @Haddad_Fernando e @jairbolsonaro
“A cronologia das mentiras. O PT de @Haddad_Fernando está desesperado e vai fazer
o diabo para tentar reverter a derrota. Falam até em atentado, para causar uma

61

Poder 360. Ataques no Twitter: Bolsonaro fez 35 tweets contra Haddad; petista fez 56. 2018. Disponível em:
<https://www.poder360.com.br/eleicoes/ataques-no-twitter-bolsonaro-fez-35-tweets-contra-haddad-petista-fez56/> Acesso em: jul. 2020.
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comoção popular. Fiquem de olho” - Tweet do dia 23 de outubro de 2018, usuário que
mencionou @Haddad_Fernando
“Bandidos ! Canalha nasce e morre canalha né @Haddad_Fernando Denuncia ao
partido do enganadores do Brasil! #Bolsonaro17EleitoNo1ºturno” - Tweet do dia 26
de setembro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando
“Meu Deus que absurdo @Haddad_Fernando usar a mentira da Tortura, agressões
mentirosas, no seu "Fake programa" eleitoral.Como vocês são odiosos . Graças a Deus
o @jairbolsonaro vai ganhar eleição e "metralhar" moralmente todos vcs.” - Tweet do
dia 17 de outubro de 2018, usuário que mencionou @Haddad_Fernando

A partir dessas observações, concluímos que o confronto social estava posto à luz de
uma articulação argumentativa que buscava sistematicamente atacar a reputação dos
adversários tanto pela exaltação popular, quanto pela destruição da moral, de um julgamento
social perante o caráter de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Os valores morais dos candidatos
eram o centro de falas com mais sentimentos negativos de ambos os campos em disputa naquele
momento.

3.2.3

Projetos de governo

Apesar de ter sido um período de manifestações com muitas ofensas de cunho pessoal
entre os políticos e seus eleitores, foi depois da facada que projetos de governo apareceram nas
falas com mais sentimentos positivos e negativos por parte de candidatos e usuários. Uma das
questões centrais abordadas por Bolsonaro e Haddad se referia à segurança pública. Enquanto
Haddad defendia o projeto de federalização da segurança pública nacional, numa política
intervenção mais direta do governo federal na gestão dessas políticas, o candidato do PSL falava
em “resgatar o Brasil da herança maldita da violência deixada por governos anteriores”,
“A nossa proposta é federalizar a segurança. A segurança pública é um direito do
cidadão e deve ser promovida pelo Estado.” - Tweet do dia 09 de outubro de 2018, da
conta @Haddad_Fernando
“Hoje recebi rapidamente uma parte da ampliada bancada de Deputados Federais
focados no aperfeiçoamento da destroçada Segurança Pública do Brasil! Juntos,
trabalharemos para resgatar o Brasil da herança maldita de violência deixada por
governos anteriores!” - Tweet do dia 23 de outubro de 2018, da conta @jairbolsonaro
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Nas falas acerca de segurança pública, também era possível perceber uma cultura da
punição defendida por Jair Bolsonaro. Em um contexto no qual o Rio de Janeiro atraía
a atenção nacional em função do aumento de mortes violentas e das operações
militarizadas em comunidades periféricas62, Bolsonaro manifestava de forma
emocionalmente intensa suas reflexões acerca do tema:
“Vamos combater o crime organizado e trabalhar para impedir que presos continuem
controlando seus empregados de dentro dos presídios!” - Tweet do dia 12 de outubro
de 2018, da conta @jairbolsonaro
“Se aprovar leis fosse o mais importante, o Brasil seria um paraíso. O que não faltam
aqui são leis, muitas delas inúteis. Fazemos nossa parte propondo penas mais duras
para estupradores, redução da maioridade penal, etc, mas também impedindo que
leis ruins sejam passadas adiante” - Tweet do dia 12 de setembro de 2018, da conta
@jairbolsonaro

Para além da questão da segurança pública, Bolsonaro também fazia menção aos valores
liberais – reforçando seu posicionamento contra a criação de impostos – e de referências
desenvolvimentistas, adotando os tecnicismos da área e de infraestrutura:
“Ignorem essas notícias mal intencionadas dizendo que pretendermos recriar a CPMF.
Não procede. Querem criar pânico pois estão em pânico com nossa chance de vitória.
Ninguém aguenta mais impostos, temos consciência disso. Boa noite a todos!” - Tweet
do dia 19 de setembro de 2018, da conta @jairbolsonaro
“Facilitando a interligações dos transportes, toda sua malha vence e quem ganha no
fim? O desenvolvimento social! Nós temos a independência para exercer este foco!“
- Tweet do dia 25 de outubrode 2018, da conta @jairbolsonaro 25/out

Enquanto a segurança era o tema central das falas com mais sentimentos de Bolsonaro,
foi a educação que apresentou sentimentos mais aguçados nas falas Fernando Haddad e seus
apoiadores. Em pelo menos três oportunidades depois da facada, o candidato e seus apoiadores
se manifestaram de maneira emotiva sobre o tema:
“O mercado virou uma entidade abstrata que aterroriza o povo. O que nós queremos
é voltar a gerar empregos, tratar o trabalhador com dignidade, o filho do trabalhador
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Portal G1. Cresce 7,2% número de mortes violentas no RJ, diz Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2018.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/10/cresce-72-numero-de-mortesviolentas-no-rj-diz-forum-brasileiro-de-seguranca-publica.ghtml> Acesso em: jul. 2020.
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com dignidade, oferecendo oportunidade educacional.” - Tweet do dia 27 de setembro
de 2018, da conta @Haddad_Fernando
“Nós queremos cultivar um ambiente de paz com dois focos: trabalho e educação.
#HaddadAoVivo” - Tweet

do dia 24de setembro de 2018, da conta

@Haddad_Fernando
“BOA NOITE! #GOIÁS.. BOA NOITE! #BRASIL ... FIQUEMOS NA #PAZ DO
#SENHOR... BOA NOITE! @Haddad_Fernando ,estou empenhada pelo um
#BRASIL MELHOR...com bons projetos...#EDUCAÇÃO É A MOLA MESTRA.
#HADDAD GOVERNARÁ COM TODA MAESTRIA. EU #CREIO...VIVA
NOSSA DEMOCRACIA. https://t.co/pQN96tNcaM” - Tweet do dia 10 de outubro de
2018, da conta @Haddad_Fernando 10/out

As falas sobre projetos de governo, quando com maiores graus de sentimentos positivos
e negativos, evidenciavam os antagonismos entre os candidatos. Também demonstravam haver
naquele contexto duas visões bem distintas quanto aos campos econômico e político.
Identificamos uma constante incitação econômica e política na fala dos candidatos, o que
consiste numa das características da produção de verdade apontadas por Silveira (2005), a partir
de Foucault.

3.3 Síntese da análise

Nessa etapa de nossa investigação, identificamos 11 temas que emergiram a partir de
falas com mais sentimentos positivos e negativos por parte de Fernando Haddad, Jair Bolsonaro
e os usuários que os citaram, considerando os períodos antes e depois da facada.
1. Perseguição e corrupção
2. Candidatura de Lula e manifestação da ONU
3. Transferência de candidatura Lula-Haddad
4. Agenda econômica
5. Conflitos com a mídia
6. Não realização de debates
7. Ataques a instituições
8. Manifestações populares de apoio
9. Reações à facada
10. Intensificação de ataques diretos entre Bolsonaro e Haddad
11. Projetos de governo
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Os temas identificados evidenciaram modos de produção de verdade durante o período
eleitoral à presidência de 2018. Buscamos, então a identificação e a maneira de como se
articularam os discursos à luz das 05 características da verdade propostas por Silveira (2005) a
partir de Foucault. As formações discursivas partem de lógicas de dispersão, ou seja, “sempre
que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão
e se puder definir uma regularidade entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as
escolhas temáticas, teremos uma formação discursiva” (GRANGEIRO, 2005, p. 2).
Assim, observamos as dispersões nas falas analisadas para entendermos como esses
movimentos podem nos levar à compreensão de parte das verdades produzidas no período
estudado, partindo da premissa de que, como aponta Foucault, não há enunciado “livre, neutro
e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto,
desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se
integra sempre em um jogo enunciativo” (FOUCAULT, 1986, p. 114).
Os temas que mais mobilizaram sentimentos evidenciam formações discursivas
constituídas a partir das relações de saber e poder do contexto eleitoral. Para sintetizar os
resultados alcançados até este momento da análise, agrupamos as características em três
desdobramentos principais que evidenciam formações discursivas preponderantes no período
eleitoral.

1) A verdade está centrada no discurso científico e nas instituições que a produzem e é
produzida sob o controle dominante de alguns aparelhos políticos ou econômicos
Em toda a trama de investigação sobre casos de corrupção desde 2014, as instituições
jurídicas gozaram de prestígio por grande parte da população, na medida em que afirmativas
acusatórias culminavam na criminalização moral dos investigados, independente dos ritos
jurídicos realizados. O poder judiciário foi o epicentro da produção de verdades acerca de quem
poderia se considerar “corrupto” e “honesto”. Esse poder institucional fora altamente
questionado por grande parte da militância de esquerda, que apontava desvios de intenção nas
iniciativas promovidas por órgãos de justiça, como Ministério Público e instâncias superiores
dos tribunais. Sob essa mesma lógica, foi também esse poder da verdade judiciária que impediu
a principal liderança da esquerda de se candidatar. O impedimento da candidatura de Lula,
poucos meses antes das eleições, era um registro do poder de uma instituição acima do interesse
de quase 40% da população que sinalizava a intenção de votar no ex-presidente, mesmo
enquanto ele estava preso, já condenado pela justiça.
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A produção de verdade no campo jurídico, apesar de respeitada nos trânsitos eleitorais,
não foi capaz de desmobilizar uma das maiores militâncias da história democrática do país,
representada pela base de apoio de PT e, principalmente, de Lula. Nesse caso, a manifestação
de um grupo de estudos da ONU fora tomado como fonte de uma contra-verdade a esse
movimento de impedimento. Era o confronto entre as verdades da ONU versus as verdades do
sistema judiciário brasileiro. Pelo menos durante o período eleitoral, venceu a percepção do
segundo. Outra instituição dominante na produção de verdade, a imprensa, muitas vezes
representada pela alcunha de “mídia tradicional”, também viu seu poder de produção de
verdade no centro das manifestações de ambos os campos políticos em disputa durante as
eleições de 2018. Especialmente sob ataques de Jair Bolsonaro e sua base de apoiadores,
veículos de televisão e impresso tradicionais passaram a dividir o poder da informação com um
novo sistema de disseminação de conteúdo, com consumidores-produtores de mensagens. O
mesmo cidadão que assistia aos conflitos de Bolsonaro no Jornal Nacional era o que produzia
memes e mensagens de impacto para afirmar uma posição política e ideológica, tendo aquela
imagem e texto milhares de compartilhamentos. A relação consumo-produção-consumo, na
eleição com o debate mais digitalizado da história do Brasil, fez avançar a “desterritorialização”
(MALINI, 2010) da verdade. Nesse contexto, não são raras as falas de usuários e até dos
próprios candidatos que questionam o poder e a autoridade dessas duas instituições. No corpus
investigado, podemos definir que o poder mais confrontado por Bolsonaro era a imprensa e o
de Haddad, o judiciário. Como referências desses conflitos, a não presença de Bolsonaro na
maior parte dos debates e, do lado do petista, a prorrogação da inscrição da chapa eleitoral até
o último dia possível, sob uma crença de improváveis reviravoltas jurídicas.

2) Está submetida a uma constate incitação econômica e política e é objeto de debate
político e de confronto social.
Um dos temas mobilizados pelos sentimentos mais aguçados dos sujeitos políticos
investigados foi o intenso confronto personalizado entre Bolsonaro e Haddad. Ambos os
candidatos fizeram uso de discursos moralizantes para atacar a reputação de seu adversário.
Enquanto Haddad e sua base de apoiadores apontavam sistematicamente a covardia, o medo e
o espírito antidemocrático de Bolsonaro, o candidato do PSL e sua militância calcavam suas
ofensivas nas acusações de corrupção do petista. Estava posto um embate na produção de
verdade sobre a moral dos cidadãos que se candidatavam, e não apenas figuras políticas, em
um processo de humanização dos sujeitos políticos.
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Esses confrontos se apresentaram para além das acusações morais, e e envolveram também
embates acerca das agendas de projeto de governo, especialmente nas pautas econômicas e
sociais. A militância petista se manifestava de forma mais emotiva quando se referia à defesa
dos programas sociais que transformaram a realidade do país nas últimas décadas, diante de um
oponente que reiterava seu repúdio e suspeição sobre tudo que fora concebido pelos governos
petistas.
A agenda econômica emergia a partir de falas com mais sentimentos de Bolsonaro,
evidenciando uma relação afetiva do candidato com o tema. Essa produção de verdade a partir
da incitação econômica, política e da promoção do confronto social foram indicadores de ideias
de nação completamente distintas entre os campos que buscavam o poder àquele momento, no
que poderia ser resumido como um conflito de desenvolvimento social x desenvolvimento
econômico.

3) É objeto, de variadas formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo.
Se o período eleitoral, especialmente nas disputas à presidência, já é naturalmente
central na agenda midiática de um país, quando acompanhado de um evento tão extraordinário
como uma facada a um dos principais candidatos, se potencializa de forma relevante a produção
e consumo dessas informações por parte da população. Observamos, ao longo desse trabalho,
que a facada teve participação significativa na mobilização de sentimentos por parte dos sujeitos
políticos dos quais atentamos às falas. Também, que o evento apareceu nas falas de Jair
Bolsonaro de forma positiva, e que seus filhos e a base de apoiadores utilizaram o evento para
promover manifestações de apoio ao candidato. A facada no corpo de um candidato à
presidência, promovendo a imagem de um homem de poder político ferido, sobre os ombros de
transeuntes que participavam do comício, talvez tenha sido uma das mais excepcionais
situações vividas em períodos eleitorais na história recente do Brasil. Outras manifestações
populares de apoio evidenciam-se no corpus analisado. Observamos uma valorização da ideia
família tradicional brasileira, bem como a busca por mitigar a rejeição do público feminino,
depois de falas machistas e misóginas ao longo de sua vida pública. Já Haddad e militância
petista enunciavam que as movimentações populares eram parte de uma luta pela manutenção
democrática no país.
Assim, concluímos que considerando os enunciados com maiores graus de sentimentos,
a produção de verdade acerca de Haddad por ele mesmo e seus apoiadores envolveu: i) os
embates do campo da esquerda, e principalmente o PT, com o sistema judiciário; ii) o projeto
de governo calcado na ideia de uma centralização no desenvolvimento social; e iii) a
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candidatura petista como símbolo de resistência democrática. Já no que se refere ao candidato
que venceu as eleições, Jair Bolsonaro, a produção de verdade, a partir da dimensão afetiva nas
suas falas e na de usuários apoiadores, envolveu outros aspectos: i) os conflitos com a imprensa;
ii) o enfoque do desenvolvimentismo econômico e iii) os valores da família tradicional
brasileira.
Quanto às formações discursivas, identificamos haver uma inter-relação dos discursos
jurídico, econômico e moral. O contexto de investigação dos casos de corrupção dá visibilidade
ao campo jurídico e reforça os problemas econômicos na agenda nacional, o que foi
acompanhado pela divulgação e circulação, na mídia e na sociedade, de termos e de análises
jurídicas e denúncias de corrupção. A divulgação dos processos de investigação possibilita a
emergência de um conjunto de enunciações que divulgam termos jurídicos, bem como detalhes
de lei, aspectos referentes à condução dos processos e hierarquias do sistema jurídico brasileiro.
Deste modo, os processos comunicacionais gerados a partir dessa divulgação promoveram e
legitimaram, perante a população, a visibilidade para o saber jurídico, bem como para o poder
do judiciário que, acima do poder político, faria justiça. Assim, os processos de investigação
revelavam-se como uma mudança significativa na ordem social de nosso país e produzia
sentidos, os quais seriam mobilizados para a produção de verdades no processo eleitoral em
andamento. A reverberação no âmbito comunicacional – as enunciações, as interlocuções e as
interações sociais – fundamenta os aspectos mais destacados na formação da opinião pública
durante o período delimitado para nosso estudo e evidenciam o quanto tais aspectos participam
no processo de produção de verdades.
Tais condições possibilitaram a emergência da formação discursiva jurídica, que
funciona como premissa para a manifestação de opiniões negativas enunciadas pelos atores
sociais no corpus analisado. Se termos jurídicos não foram amplamente utilizados nas
enunciações, a situação jurídica criada com os processos da Lava-Jato, o impedimento da
presidenta Dilma e prisão de Lula estão implicados e alicerçam a produção de sentidos para que
seja possível a manifestação de avaliações negativas referentes a aspectos morais, o que põe em
evidência uma formação discursiva moral juntamente com as formações discursivas jurídica e
econômica. Deste modo, mostram-se inter-relacionados os processos de investigação e
julgamentos de casos de corrupção, – instância de manifestação da formação discursiva jurídica
–, bem como o debate sobre desenvolvimento econômico do Brasil – instância de manifestação
da formação discursiva econômica – e as avaliações dos atores sociais expressas por meio de
xingamentos de ordem moral, como “ladrão”, “canalha”, dentre outros – manifestação da
formação discursiva moral. A formação discursiva jurídica (divulgação de processos no âmbito
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do sistema jurídico), juntamente com a formações discursivas moral (avaliação dos acusados
pela via da moralidade) e econômica (cenário desfavorável de desenvolvimento da economia)
promovem as condições de possibilidade para a produção de verdades no corpus analisado.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“dizem que o nosso país não vai mal
porque o povo ainda faz carnaval
mas os pequenos e mal-amados
não compartilham da mesma visão
há tristeza no seu coração
vivem à margem do nosso país
assaltando e ferindo quem passa
tentam gritar do seu jeito infeliz
que o país os deixou na desgraça
são alvos de uma justiça que só sabe falar”
(Futuro do país - Planet Hemp)

A motivação para esta pesquisa nasce, conforme já mencionado na introdução, das
reflexões de como se deu a produção de verdade sobre os principais candidatos nas eleições à
presidência em 2018. Tendo em vista a complexidade das questões que se apresentavam no
contexto político brasileiro nas últimas décadas, notadamente no que se refere ao campo da
comunicação, devido a emergência de práticas sócio discursivas, articuladas à tecnologia, que
transformam o cenário da comunicação no Brasil e também os modos de fazer política,
definimos como tema de pesquisa a produção de verdade em postagens do Twitter ao longo de
um período delimitado das campanhas eleitorais dois principais candidatos às eleições
presidenciais em 2018.
Quanto ao corpus para análise, delimitamos nossa atenção a postagens do Twitter, a
partir de enunciados de quatro sujeitos políticos: Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e usuários
que mencionaram a um e/ou outro candidato em publicações durante o período eleitoral, entre
16 de agosto e 26 de outubro. Nosso problema de pesquisa se deu a partir de do questionamento
de como as manifestações digitais de atores políticos – perfis oficiais dos dois principais
candidatos, e eleitores engajados em conversas políticas com ambos – produziram sentidos ao
longo dos 70 dias em que durou o período de campanha eleitoral.
Para responder a esse isso, partimos das teorias de discurso e produção de verdade de
Foucault, da rede sensível de Sodré e dos conceitos de hegemonia e populismo de Mouffe e
Laclau. Em uma eleição marcada pelo debate pouco racional, de sistemática desqualificação
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moral dos adversários, com dois campos políticos antagônicos disputando o poder executivo,
um fato que pode ter sido decisivo nos rumos eleitorais daquele ano foi a facada sofrida pelo
então candidato Jair Bolsonaro no dia 06 de setembro de 2018. Uma pesquisa da Datafolha em
2018 afirmou que 72% dos entrevistados teriam se comovido com a facada, indicando que o
evento teve reações significativas na rede afetiva do eleitor brasileiro.
Assim, partindo dos estudos de Recuero (2009), Malini (2010), Tumasjan e Sprenger
(2010) e Dang-Xuan (2013), buscamos compreender se as falas no Twitter teriam espelhado
validamente os sentimentos da vida não virtual, tendo o episódio da facada promovido reflexos
significativos nos sentimentos dos usuários de redes digitais como o Twitter. Para isso,
analisamos os sentimentos das publicações utilizando o LIWC (Language Inquiry and Word
Count), um software que possibilita a mensuração de graus de sentimentos positivos e negativos
das publicações coletadas.
O percurso metodológico da pesquisa contemplou duas etapas, sendo uma de pesquisa
quantitativa e outra, qualitativa. No que se refere à pesquisa quantitativa, analisamos uma
amostra de 10.241 tweets durante o período eleitoral. Após a mensuração de sentimentos das
falas, analisamos a variância, com o objetivo de identificar se houve uma alteração significativa
nas médias de sentimentos nas falas dos interlocutores observados, comparando as publicações
antes e depois da facada, com o estabelecimento de oito hipóteses. Como resultado, observamos
que todos os sujeitos políticos tiveram alterações nas médias de sentimentos positivos e
negativos após a facada. Enquanto usuários passaram a publicar manifestações em média mais
neutras após o evento – ou seja, com menores graus de sentimentos – os candidatos variaram
suas médias para cima, com falas com mais graus sentimentos positivos e negativos.
O procedimento quantitativo também foi parte do processo para a seleção do corpus da
análise qualitativa. Uma vez que o objetivo do projeto é a compreensão da produção de sentidos
a partir de uma rede afetiva, destacamos as 10 publicações dos sujeitos políticos com mais graus
de sentimentos, tanto antes quanto depois da facada. Com isso, chegamos a um corpus de 160
publicações para realizar análise de discurso de tweets que, limitados a 288 caracteres, podem
ser considerados enunciados sintéticos, que apresentam sínteses de ideias, geralmente
embebidos de sentimentos.
Nessa segunda etapa metodológica, o procedimento de análise de discurso partiu da
noção de que “sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade entre os objetos, os tipos
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, teremos uma formação discursiva”
(GRANGEIRO, 2005, p. 2). Buscamos, na heterogeneidade discursiva, os temas que mais se
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repetiram e sua relação com as cinco características da verdade em Foucault, tal como propostas
por Silveira (2005) e identificamos 11 temas centrais abordados pelos candidatos e usuários em
falas com maiores graus de sentimentos positivos e negativos.
A observação dessas publicações evidenciou que os assuntos que mais mobilizaram
sentimentos nos sujeitos políticos se deram em algumas temáticas centrais, como apresentado
nos antagonismos das agendas e proposta de governo apresentadas por ambos os candidatos:
Bolsonaro, que revela ênfase nos aspectos econômicos, e Haddad, que revela preocupação com
o social. No embate contra poderes institucionais, Bolsonaro e militância se opunham ao poder
da imprensa, enquanto Haddad e base eleitoral conflitavam com o poder judiciário. O
bolsonarismo também foi estandarte dos valores em defesa da família tradicional e a militância
petista articulava seu campo simbólico a partir da noção de defesa à democracia.
As pesquisas acerca da produção de verdade nas interações discursivas são férteis para
a compreensão das mobilizações sociais políticas. Em um momento em que se intensificam
cada vez mais as indagações dos efeitos das fake news em períodos eleitorais recentes ao redor
de todo o mundo, parece-nos importante ressaltar que na produção da verdade é que estão
calcadas as relações de poder. Um consumo midiático massivo nessas interações discursivas se
desdobra em cenários comunicacionais bastante complexos. Algo que acreditamos contribuir
com as pesquisas em comunicação e consumo reside na compreensão da produção de sentidos
a partir de uma dimensão do sensível. A delimitação de temas a partir de falas que mais
mobilizaram sentimentos limitou a abrangência do estudo, mas também jogou luz sobre os
assuntos que mais afetaram a rede sentimental de candidatos e eleitores, apresentando-nos uma
produção de verdade atrelada à pulsão emocional dos sujeitos envolvidos no debate público,
especialmente em um contexto no qual uma figura política, em enorme evidência midiática,
passa por um evento extraordinário. Um candidato à presidência mostrado com o corpo ferido
é uma imagem rara em contextos políticos contemporâneos midiatizados, como no caso de
campanhas eleitorais.
A facada em Bolsonaro traz ainda mais intensidade nessa relação entre sentimentos e
verdades. É preciso ressaltar que a produção de verdade se dá a partir de um conjunto de
elementos. As formações dos campos políticos e os sentidos atribuídos aos temas identificados
na análise são fruto de uma observação focada no período eleitoral de 2018, mas concebidos ao
longo de toda a trajetória de desenvolvimento das conjunturas postas àquele momento. Ainda
assim, o recorte de tempo específico nos permite analisar um momento do debate político
brasileiro, identificando aspectos e ideias que evidenciaram as lógicas populistas postas à
época, tal qual os antagonismos dos campos em disputa e a confluência de demandas que
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conduziram Jair Bolsonaro ao cargo de presidente da república naquele ano. A partir do corpus
analisado, pudemos identificar temas e formações discursivas que confluíram no processo de
produção de verdades no período eleitoral em foco. A inter-relação das formações discursivas
jurídica, econômica e moral sinaliza para os ideais de vida pública que se apresentam no
horizonte para sociedades como o Brasil.
Embora os resultados alcançados em nossa análise possam contribuir no conjunto com
outras pesquisas dedicadas a fenômenos comunicacionais como o que estudamos, esse trabalho
apresenta limitações. No procedimento quantitativo, a extração final para análise das
publicações foi realizada em fevereiro de 2020 e isso pode ter acarretado na perda de postagens
deletadas pelos usuários entre o período definido para a investigação e o momento de
levantamento de dados, o que pode também ter impactado no corpus selecionado para a análise
qualitativa. Quanto à análise de sentimentos, para futuras pesquisas, consideramos ser
importante a utilização de mais de um sistema de análise, com uma aferição combinada que se
faça mais assertiva. Além disso, outros sentimentos podem ser medidos nas análises, como
ódio, ansiedade ou amor, indicadores que também podem enriquecer as investigações. Já no
procedimento qualitativo, para trabalhos futuros que avançarem no procedimento proposto,
consideramos que pode ser bastante enriquecedor entrevistar parte dos usuários que publicaram
as falas com mais sentimentos, ampliando o entendimento dos contextos nos quais foram
realizadas as publicações.
No dia 27 de outubro de 2018, com mais de 57 milhões de votos, Jair Bolsonaro foi
eleito o 38º presidente do Brasil. Conhecido por posições autoritárias e discursos ofensivos a
diferentes segmentos da sociedade, um político de longa trajetória política apresentou-se como
um outsider do sistema e venceu outras 12 propostas, na corrida eleitoral com o maior número
de candidatos da história brasileira. Num contexto em que o país transpirava antipetismo,
Bolsonaro aglutinou as demandas de diferentes espectros da população de maneira mais
eficiente que todos os seus adversários. Depois de quatro eleições com vitórias de pautas
progressistas e focadas no desenvolvimento social, a maioria da população entendeu que a
união entre o conservadorismo dos costumes e o liberalismo econômico seria o melhor caminho
para a recuperação de um país que viveu, entre 2014 e 2018, uma sequência de turbulências
econômicas e políticas. O que motivou toda a investigação desse trabalho foi a intenção de
contribuir com parte do entendimento do que constituiu esse marco da retomada da agenda
conservadora no poder federal, considerando a centralidade das interfaces de mídia e consumo
nesse processo. A mediação, “ato originário de qualquer cognição” (SODRÉ, 2006, p. 92), que
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foi parte central de uma guinada ideológica histórica ao extremismo no Brasil em 2018, também
será fundamental na reconstituição do equilíbrio democrático.
Entendemos que os resultados alcançados na análise do corpus possam contribuir com
o debate acerca da comunicação digital, da emergência do autoritarismo e de políticas
neoliberais no Brasil. Nesta perspectiva, consideramos que os estudos que articulem
comunicação e consumo têm muito a enriquecer o campo do conhecimento, notadamente no
que se refere ao consumidor-produtor de conteúdos numa sociedade de extrema desigualdade
social como o Brasil.
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Apêndice A – Antes da facada – Sentimentos positivos – Fernando Haddad e menções
Publicação

Data

Fernando Haddad | Sentimentos positivos | Antes da facada
“Não importa o que vai acontecer nas próximas semanas. O que importa é nosso
compromisso com @LulaOficial e com a soberania popular. Se o povo quer votar, o povo
24/ago
tem direito” #HaddadAoVivo
Agora @LulaOficial quer devolver a soberania ao Brasil. E quer retomar as obras paradas. É
23/ago
a forma mais rápida de gerar empregos. #LulaPresidente
É muito raro que um Estado desafie as Nações Unidas. Uma decisão que tem peso sobre
20/ago
nosso ordenamento jurídico. Essa decisão da ONU é de garantia do regime democrático.
Estamos confiantes que os tratados internacionais vão ser respeitados. Todos têm uma
hierarquia superior a qualquer lei vigente, desde que aprovados pelo Congresso Nacional. 27/ago
#HaddadAoVivo
Estamos exigindo que a lei que o Congresso aprovou, ratificando a validade do Pacto da
24/ago
ONU, seja respeitada. #LulaPresidente
Nós queremos resgatar o Brasil. Resgatar os ares de prosperidade. Retomar o plano de
02/set
desenvolvimento econômico com inclusão para todos os brasileiros.
Nós sabemos o gosto que tem um governo comprometido com as causas populares. E o
Nordeste está dando uma demonstração de cidadania. Nós vamos ganhar o Planalto
24/ago
Central #LulaPresidente
O que o @LulaOficial quis dizer em São Bernardo se mostrou verdadeiro: não adiantou
21/ago
prenderem ele. Não conseguiram aprisionar o sonho que ele expressa. #LulaPresidente
Temos 49% dos votos válidos segundo o DataFolha. O que o povo quer dizer? Quer quer o
22/ago
Brasil de @LulaOficial de volta. #LulaPresidente
Trago um abraço do presidente Lula, com quem estive ontem. Ele está muito animado com
a determinação da ONU. A organização mais importante do mundo determinou que Lula é 28/ago
candidato e deve ter seus direitos preservados.
Menções @Haddad_Fernando | Sentimentos positivos | Antes da facada
Acabei de ver uma cena emocionante: Osmar Prado recebendo o Kikito de Ouro como
melhor ator e prestando homenagem ao @LulaOficial. Ele merece todo nosso respeito
26/ago
@gleisi @Haddad_Fernando. Foi lindo!
bem curioso pra saber a opinião do @FHC a respeito da decisão @ONU_es / @ONUBrasil
sobre o direito estabelecido ao @LulaOficial / @Haddad_Fernando nestas eleições. no
19/ago
aguardo. #MostraONUGlobo
Bem interessante o encontro do academicismo com a poética popularesca dos palanques e
comícios. feliz que o PT agora reconhece o @Haddad_Fernando. Realmente o 'hoje' não é o 27/ago
tempo das transformações políticas. https://t.co/M8JkswUCYo
Bom dia pra quem já acordou preparado pra eleger um projeto democrático e popular de
país, representado por @LulaOficial, @ManuelaDavila e @Haddad_Fernando! Vamos fazer 16/ago
o Brasil feliz de novo.
Durante caminhada em São Gonçalo, @Haddad_Fernando lembrou que o Brasil aprovou no
Congresso Nacional o Pacto Internacional de Direitos Humanos e seus protocolos, o que
28/ago
torna obrigatório o cumprimento da determinação da ONU. #LulaLivreJá
https://t.co/hsVbn5i7OE
Eleger @Haddad_Fernando é LIBERTAR @Lula !
Legal demais ver @Haddad_Fernando passando como um trator nos jornalistas que não
esperavam encontrar tão preparado #HaddadnoCanalLivre
O maior e melhor poste que você respeita @Haddad_Fernando . Arrasou no
#HaddadnoCanalLivre https://t.co/PExK0KnkgQ
Pesssoal q tá comemorando a decisão sobre o @LulaOficial realmente achou que seria
diferente? @Haddad_Fernando é o candidato desde sempre!!! Boa sorte ao @ptbrasil mas
sugiro virem com o @cirogomes pelo Brasil!!!
Você é ótimo, caríssimo Hadad Tranquilão (@Haddad_Fernando )! #MostraONUGlobo
https://t.co/Mk4Ie0U57E

Fonte: elaborado pelo autor

Sentimentos
positivos

18,75
17,39
13,79
16
15,79
18,18
13,79
16
17,39
13,89

16,13

21,43

16,22

16,67

17,95

28/ago

16,67

20/ago

16,67

20/ago

17,65

03/set

15,15

18/ago

23,08
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Apêndice B – Antes da facada – Sentimentos negativos – Fernando Haddad e menções
Publicação
Data
Fernando Haddad | Sentimentos negativos | Antes da facada
“A nossa obsessão é tirar o país da crise a partir do dia primeiro de janeiro” #HaddadAoVivo

Sentimentos negativos

25/ago

11,76

21/ago

15

24/ago

11,11

20/ago

11,76

22/ago

10,53

23/ago

9,68

20/ago

11,11

22/ago

11,11

O corruptor é o maior culpado do que acontece no Brasil. E hoje eles estão em casa, mantendo
seu patrimônio e suas empresas, com redução de pena por delação. Eu não concordo com isso.

22/ago

11,76

Quem tem medo do debate? Quem tem medo do confronto de ideias? Estamos falando da
democracia no Brasil. O presidente @LulaOficial está disposto a defender um projeto para o país.

17/ago

13,33

A magnitude do @LulaOficial é tremenda. Ele continua crescendo nas pesquisas. É o que
provoca desespero do outro lado. #LulaPresidente
Acredito que nossos adversários estejam com medo. Se o Lula preso injustamente já sobe 5
pontos a cada pesquisa, imagine solto. Venceríamos a eleição no primeiro turno.
Aqueles que querem dar um choque na economia aumentando imposto e reduzindo gasto vão
colher recessão. #HaddadnoCanalLivre
Boa noite, Aracaju! Começamos a campanha botando medo nos nossos adversários. A campanha
do @LulaOficial tá na rua. #LulaPresidente
Esse país começou a dar errado quando a oposição começou a sabotar o governo @dilmabr,
quando não aceitaram o resultado das eleições. Mas eles não contavam com a nossa resistência.
#LulaPresidente
Eu desafio qualquer um dos nossos adversários. Não querem debater nem com o @LulaOficial e
nem comigo. #HaddadnoCanalLivre
Nossa caminhada só termina com o @LulaOficial subindo a rampa do Planalto. Até lá seguimos
na luta #LulaPresidente

Menções @Haddad_Fernando | Sentimentos negativos | Antes da facada
A candidatura do @cirogomes já pediu a impugnação do @LulaOficial ?? Porque pra quem
defende o veto a participação de @Haddad_Fernando nos debates na tv não seria uma
17/ago
"surpresa".
É a segunda denúncia fabricada contra @Haddad_fernando em apenas uma semana, e mais uma
vez a partir de antigas delações mentirosas, negociadas pelos promotores com um corrupto
05/set
confesso, que já foi desmentido oito vezes. https://t.co/wFXcUqSt6V
É do @ptbrasiI @PTnoSenado é corrupto ladrão. @Haddad_Fernando é mais um.
06/set
#UnidosContraaCorrupção https://t.co/TW277AsBe3
Fale a verdade você @MichelTemer #Temer A #ReformaTrabalhista permite q mulheres grávidas
e q estejam amamentando trabalhem em locais insalubres. Isso fere diretamente a
06/set
Constituição. Isso é modernidade? Ou é trabalho escravo? @Haddad_Fernando
@MiguelSRossetto @BigaPereira2018
Gostaria de assistir ao RedePovo cm @Haddad_Fernando A linda ... @ManuelaDavila ao Gabrieli
pq falo de novo o que creio que todos sabem que esse modelo de debate esta falido e arranjado
18/ago
para isolar os candidatos "progressistas" assim lembrando sem @LulaOficial é fraude!
https://t.co/U6bVo9A1WE
Lula cometeu erros. É humano e não um Deus que voces fabricam. Creio que continuam
perdendo tempo e confundindo os eleitores e é dever alerta-los. Abram a Campanha! A ONU é
04/set
de empurrar c a barriga. Quem orienta vcs esta equivocado. @Haddad_Fernando @dilmabr
@psol50 @esuplicy
Mas quanto eh mesmo o patrimônio declarado do condenado, @Haddad_Fernando fiquei
18/ago
confuso. #Bolsonaro17 #BolsonaronaRedeTV https://t.co/vAC5cnyzph
O @jornalnacional está vetando a participação da candidatura de @LulaOficial e
@Haddad_Fernando no debate. Absurdo. Apesar de ferir o que diz a legislação, estão
28/ago
desesperados porque Lula e Haddad só disparam. #LulaLivre #LulaPresidente
Se você foi demitido pela Terceirizaçao então você deve votar no @Haddad_Fernando Ele é o
02/set
único que pode barrar esse absurdo.
Vice de Lula, @haddad_fernando, lança o desafio aos adversários: vamos debater! Vão encarar?
28/ago
#OBrasilFelizDeNovo https://t.co/badPDwz4Dl

10,34

12,82
11,76

11,11

10,64

12,77

10,53
14,71
13,64
15,79
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Publicação
Jair Bolsonaro | Sentimentos positivos | Antes da facada
Desde o início temos atendido gentilmente a diversos convites para entrevistas, sabatinas
e debates no Brasil inteiro, quase sempre em ambientes conhecidamente desfavoráveis.
Seguiremos buscando atender aos convites com boa fé, sem comprometer nossa agenda.
Um abraço a todos!
Estamos mais preparados do que nunca para resolver os REAIS PROBLEMAS do Brasil e
finalmente colocarmos nosso amado país no rumo certo. Muito obrigado a todos, o apoio
de vocês nos mantem fortes!
Grato sempre pela consideração e críticas construtivas @roxmo ! Quanto a nos casarmos
não vai dar mesmo! Sou muito bem casado! Fora a brincadeira todos torcemos todos para
que o Brasil volte aos trilhos novamente! Um forte abraço! https://t.co/HEL8NRsdGl
Historicamente são milhares as fraudes no Bolsa Família, que vão de políticos até curioso
caso de animal doméstico. São milhões que deixam de chegar às famílias que realmente
precisam, perpetuando a miséria. Garantir a destinação correta já resultará num grande
impacto positivo.
Hoje, 01 de setembro de 2018 - Chegada no Aeroporto de Rio Branco / Acre. Muito obrigado
a todos pela consideração! Vamos juntos resgatar o Brasil! Um forte abraço a todos!
https://t.co/12qwCiyWPK
O Brasil não aguenta mais um "governo" de PT, PSDB ou PMDB. VAMOS MUDAR O BRASIL!
Assista e compartilhe. https://t.co/IUY7lkNWwe
OS RUMOS CATASTRÓFICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: instituições públicas apoiam e
reforçam aprendizado da formação de militantes do MST. Assista: https://t.co/84mL4rgEdD

Data

Sentimentos positivos

23/ago

12,82

29/ago

18,18

20/ago

12,2

04/set

14,29

01/set

15,15

19/ago

13,04

19/ago

16,67

Queremos manter os incentivos à cultura, mas para bons artistas que agregam valor, que
estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura. O que deve acabar é dinheiro
06/set
publico financiando absurdos como oficinas de masturbação ou "peças" com pessoas
cutucando seus orifícios!
Se ONGs de Direitos Humanos querem dedicar seus esforços na defesa da inversão de
valores, aborto, bandidos etc, que o faça, mas NÃO TERÃO UM CENTAVO do Governo se nós 23/ago
chegarmos lá. Boa tarde a todos!
Sobre "não é na bala que se resolve": Flores não garantem a paz. Que os "santos" que
repetem este bordão deixem de andar com carro blindado e seguranças armados que passo 30/ago
a acreditar em suas propostas.
Menções @jairbolsonaro | Sentimentos positivos | Antes da facada
#SouDeDireitaPorque Quero Estado Mínimo Justiça e Imprensa Imparcial Direito a proteger
minha propriedade e família (porte legal de arma) Escola Sem Partido e demais
16/ago
plataformas de @jairbolsonaro o ÚNICO realmente de DIREITA! https://t.co/Z5qKcb1Wfi
A melhor da noite: @jairbolsonaro causando climão no JN jogando na cara da Renata AO
VIVO que ela ganha muito menos que o @realwbonner e não reclama. HAHAHAHAHAH
28/ago
Nasci pra ver isso!! #BolsonaroNoJornalNacional
Acabamos de perder imensa parte de nossa história! @jairbolsonaro @AcordouAcordou .
Precisamos mudar esse País URGENTE!!! onde está o Ministério da Cultura que ao invés de
03/set
investir em manutenção DA NOSSA CULTURA, fica dando milhões para artistas renomados.
Quero ver a desculpa!
Além de honesto, patriota é humano #BolsonaroSim #SouMulherVotoBolsonaro
20/ago
@jairbolsonaro gratidão https://t.co/RMoDyTWb7w
As mulheres mostrando a força em Salvador Ba, Apoiando o MITO @jairbolsonaro
29/ago
@conexaopolitica @SPD_33 https://t.co/frpGiL588l
Coragem para mudar! Coragem para apoiar quem produz. Estou junto com @jairbolsonaro
@BolsonaroSP @majorolimpio @FlavioBolsonaro neste compromisso.
26/ago
#JoiceDeputadaFederal1771 #JoiceFederal1771 https://t.co/H5lYcks9yC
Mano...Tô amando e tendo prazer de assistir esse lixo de JN todo dia só pra ver eles
mostrando o @jairbolsonaro sendo ovacionado por multidões por onde ele passa. Está
25/ago
lindo demais ver a cara do Bonner
O #JN mostrando @jairbolsonaro arrastando multidões em São Paulo. #tenso
26/ago

14,29

16,67

13,89

16,67

18,18

19,51

21,43
15,79
17,39

16,22
20

O POVO em sua maioria, quer @jairbolsonaro PRESIDENTE do Brasil. Emocionante Em
Recife-PE. #BolsonaroPresidente17 https://t.co/IajiotQreJ

01/set

15,79

Toda enquete @jairbolsonaro ganha! Voto! #DebateRedeTV

19/ago

16,67

Fonte: elaborado pelo autor
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Jair Bolsonaro | Sentimentos negativos | Antes da facada
A luta de classes e destruição dos valores não é apenas absurdo, mas uma estratégia muito bem
22/ago
articulada de controle da sociedade. https://t.co/44D8nvqKbj

11,11

Crime Organizado ameaça quem defende a liberdade do cidadão de bem. O sistema tenta
manter você pagando os absurdos impostos e sem liberdade alguma, isto se sobreviver nesta
guerra que estamos perdendo! Contextualize e tire suas conclusões! https://t.co/ajN2WtBc5P

31/ago

12,2

Encaro o momento como uma missão. Todos estamos no mesmo barco e só sairemos da lama se
remarmos contra a maré da corrupção e ineficiência, causadas pela atual forma de fazer política
no Brasil, que será mantida pelos meus adversários. O desafio é difícil, mas estamos preparados!

17/ago

8,51

Há mais ou menos dois anos a esquerda votava contra a prisão de menores estupradores e nós,
como sempre, fomos a favor! Agora, em época de eleição, montam discurso para enganar as
mulheres e conseguir votos para continuar estragando o Brasil. Um bando de canalhas e
hipócritas!

02/set

10,64

Impunidade, desarmamento, indicações políticas e corrupção geraram e continuam alimentando
os maiores problemas do Brasil: violência, ineficiência do Estado e desemprego. Tão importante
quanto fazer coisas novas, é desfazer essa estrutura criminosa criada pelos últimos governos!

06/set

13,89

Livre de acordões com corruptos para atender aos interesses da nação e não de partidos
políticos; Contra o aborto; A favor da redução da maioridade penal; Por fim, um presidente que
seja honesto, patriota e tenha Deus no coração. VAMOS JUNTOS MUDAR O BRASIL! ????

16/ago

9,09

Nós plantamos o amor! , disseram eles! Se possível, sigam @odiodobem2 ,que desmascara a
falsa narrativa que a esquerda tenta impor de que eles combatem o ódio e o preconceito! Vale a
pena conferir! https://t.co/PwyGHyTFYj

20/ago

13,51

O amor combate o ódio! Espalhemos poesia e não preconceito! https://t.co/6O2yekYoRQ

04/set

20

Ontem, 22/08, outro PM foi morto no Rio de Janeiro após ser reconhecido como tal em uma
tentativa de assalto. Há quem ainda ache que esse tipo de praga, que arruína a vida de
23/ago
trabalhadores e familiares, além de aterrorizar a sociedade, merece algum tipo de bom
tratamento. CHEGA!
Vamos combater o ódio! Eliminem as armas de fogo! Via @odiodobem2
02/set
https://t.co/0QbndOHUct
Menções @jairbolsonaro | Sentimentos negativos | Antes da facada
@jairbolsonaro Pra quem não conhece a tal Maria do Rosário louca descontrolada tá ai.
03/set
https://t.co/m7nKgJxmPL
As minhas definições de nojo foram atualizadas. @jairbolsonaro Você é um político medíocre,
raso que só exala preconceito e desperta ódio por onde passa. Eu não voto no ódio!
05/set
https://t.co/G6AKY8B7Jy
Bastaram dois debates pro valentão jogar a toalha! Tá com medo @jairbolsonaro? #colanamao
23/ago
https://t.co/dahTBG700Z
estupido mal educado arrogante grosso inconveniente @jairbolsonaro
28/ago

8

20

16,67
15,15
17,65
71,43

Marina Silva GRITOU que @jairbolsonaro só quer resolver as coisas no grito. Alguém
entendeu?!? Ao meu ver, ela passou vergonha com sua hipocrisia. #JairMessiasBolsonaro

18/ago

16,67

Não deixe de participar dos debates não, @jairbolsonaro, dê uma de doido. Qdo te atacarem ou
fizerem perguntas idiotas, fale da falta de segurança no país, fale da bandidagem armada, fale
de criança tocando macho nu e de ativista enfiando crucifixo na bunda... o povo quer isso!

23/ago

19,15

Os ataques a Bolsonaro pela falta aos debates devem ser ignorados por ele! Pois, quem dá mídia
para o debate é o @jairbolsonaro

23/ago

17,39

Pena que sua opinião seja tão insignificante @ECantanhede ...só soube da sua existência,
devido a fama que está galgando a custas do @jairbolsonaro...pedante,mentirosa é vulgar, só
???? #DireitaUnida #DireitaSegueDireita #JairMessiasBolsonaro #BolsonaroPresidente
https://t.co/VevTaG3m0d

27/ago

16,67

23/ago

15,62

30/ago

25

Querem julgar o @jairbolsonaro por ofensas raciais e torná-lo inevitável, Lula está preso
condenado por desviar bilhões e está concorrendo à presidência? Eu não sei? Mais estão
pedindo uma guerra civil.
Rede Globo AINDA incomodada com @jairbolsonaro. Essa nota aí só engana quem quer ser
enganado. O desespero tá enorme. #BolsonaroNoJornalNacional
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Publicação
Data
Fernando Haddad | Sentimentos positivos | Depois da facada
A nossa proposta é federalizar a segurança. A segurança pública é um direito do cidadão e deve
09/out
ser promovida pelo Estado.
A verdade no final sempre prevalece. https://t.co/1qiPTSeoIH
24/out
Eu estou vendo o povo todo na rua. Queria agradecer a todos vocês que estão na rua lutando por
27/out
um Brasil melhor. Lutando pela esperança e pela paz. Fico muito emocionado.
Meus amigos e minhas amigas, antes de mais nada, quero agradecer pela coragem, a alegria e a
06/out
confiança.
Nós queremos cultivar um ambiente de paz com dois focos: trabalho e educação.
24/set
#HaddadAoVivo
O Brasil será feliz de novo. Com a força e a coragem de vocês. Forte abraço e até a vitória.
06/out
#VotePorLulaVote13
O futuro da democracia está em jogo. O futuro dos seus direitos está em jogo. #HaddadNoJN
08/out
O mercado virou uma entidade abstrata que aterroriza o povo. O que nós queremos é voltar a
gerar empregos, tratar o trabalhador com dignidade, o filho do trabalhador com dignidade,
27/set
oferecendo oportunidade educacional.
Queremos construir juntos um governo pautado pela verdade e que tenha como máxima
18/out
responsabilidade acolher ao próximo. https://t.co/sq0Pj682mF
Tanta gente lutou por liberdade, tanta gente morreu por liberdade nesse país. Nós vamos abrir
mão disso? Nós não queremos ser apenas símbolos da resistência, queremos ser a vitória da
23/out
resistência.
Menções @Haddad_Fernando | Sentimentos positivos | Depois da facada
As propostas de @Haddad_Fernando são as melhores para o país! Haddad quer debater, quer
mostrar aos brasileiros quais seus planos se acaso for eleito. O que Bolsonaro quer esconder? O
que ele propõe para a saúde, educação, economia e programas de combate a pobreza?

Sentimentos positivos
19,05
20
19,35
33,33
21,43
23,81
18,75
18,18
19,05
25,81

14/out

15,56

10/out

16,28

17/out

17,39

16/set

17,95

05/out

16,67

12/set

20,45

14/set

20,51

14/set

25

Serenidade, honestidade, honradez, competência, elegância, educação, cultura e sinceridade.
Foi isso que @Haddad_Fernando passou pra mim no JN. E pra vocês? #AgoraÉHaddad

09/out

26,09

Unam-se, @cirogomes e @Haddad_Fernando Nada de fogo amigo hoje. Vocês são a resistência.

04/out

20

BOA NOITE! #GOIÁS.. BOA NOITE! #BRASIL ... FIQUEMOS NA #PAZ DO #SENHOR... BOA NOITE!
@Haddad_Fernando ,estou empenhada pelo um #BRASIL MELHOR...com bons
projetos...#EDUCAÇÃO É A MOLA MESTRA. #HADDAD GOVERNARÁ COM TODA MAESTRIA. EU
#CREIO...VIVA NOSSA DEMOCRACIA. https://t.co/pQN96tNcaM
eu amo tanto o @Haddad_Fernando . queria ser amiga dele pra dar um abraço dps das eleições.
o olhar dele, nossa, acaba cmg
Eu fico emocionado quando recebo uma demonstração de confiança e respeito linda assim! Por
favor, me ajudem a compartilhar para que o @Haddad_Fernando e a @ManuelaDavila também
recebam a mensagem do Arthur ❤
️
❤
️
❤
️#HaddadéLula #LulaManuHaddad
https://t.co/x5keuPeqfg
Força e apoio ao nosso candidato #HaddadÉ13 @Haddad_Fernando Boa sorte, Fernando, lembra
a dica da gringa: Responda p/o Povo, de coração aberto e não se esqueça de sorrir!
O importante é pensar no povo em primeiro lugar, principalmente nas pessoas que mais
precisam de apoio para conquistar uma vida melhor. Tudo que lhe peço, querido amigo
@Haddad_Fernando, é que cuide com muito carinho das pessoas, como eu gostaria de estar
cuidando.
Prestenção Mr @Haddad_Fernando: Hj à noite na sabatina do JornalNacional, entre no estúdio
como vencedor: firme, sério e forte, mas NÃO ESQUEÇA de SORRIR -> Teu sorriso ganha voto, é o
retrato do Brasil Feliz de Novo. Sorriso neles!????
Que alívio!!! Repouse bastante pra assistir e dar uma palavrinha sobre a vitória do
@Haddad_Fernando https://t.co/F9R3OuSs6d
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Publicação
Data
Fernando Haddad | Sentimentos positivos | Depois da facada
A nossa proposta é federalizar a segurança. A segurança pública é um direito do cidadão e deve
09/out
ser promovida pelo Estado.
A verdade no final sempre prevalece. https://t.co/1qiPTSeoIH
24/out
Eu estou vendo o povo todo na rua. Queria agradecer a todos vocês que estão na rua lutando por
27/out
um Brasil melhor. Lutando pela esperança e pela paz. Fico muito emocionado.
Meus amigos e minhas amigas, antes de mais nada, quero agradecer pela coragem, a alegria e a
06/out
confiança.
Nós queremos cultivar um ambiente de paz com dois focos: trabalho e educação.
24/set
#HaddadAoVivo
O Brasil será feliz de novo. Com a força e a coragem de vocês. Forte abraço e até a vitória.
06/out
#VotePorLulaVote13
O futuro da democracia está em jogo. O futuro dos seus direitos está em jogo. #HaddadNoJN
08/out
O mercado virou uma entidade abstrata que aterroriza o povo. O que nós queremos é voltar a
gerar empregos, tratar o trabalhador com dignidade, o filho do trabalhador com dignidade,
27/set
oferecendo oportunidade educacional.
Queremos construir juntos um governo pautado pela verdade e que tenha como máxima
18/out
responsabilidade acolher ao próximo. https://t.co/sq0Pj682mF
Tanta gente lutou por liberdade, tanta gente morreu por liberdade nesse país. Nós vamos abrir
mão disso? Nós não queremos ser apenas símbolos da resistência, queremos ser a vitória da
23/out
resistência.
Menções @Haddad_Fernando | Sentimentos positivos | Depois da facada
As propostas de @Haddad_Fernando são as melhores para o país! Haddad quer debater, quer
mostrar aos brasileiros quais seus planos se acaso for eleito. O que Bolsonaro quer esconder? O
que ele propõe para a saúde, educação, economia e programas de combate a pobreza?

Sentimentos positivos
19,05
20
19,35
33,33
21,43
23,81
18,75
18,18
19,05
25,81

14/out

15,56

10/out

16,28

17/out

17,39

16/set

17,95

05/out

16,67

12/set

20,45

14/set

20,51

14/set

25

Serenidade, honestidade, honradez, competência, elegância, educação, cultura e sinceridade.
Foi isso que @Haddad_Fernando passou pra mim no JN. E pra vocês? #AgoraÉHaddad

09/out

26,09

Unam-se, @cirogomes e @Haddad_Fernando Nada de fogo amigo hoje. Vocês são a resistência.

04/out

20

BOA NOITE! #GOIÁS.. BOA NOITE! #BRASIL ... FIQUEMOS NA #PAZ DO #SENHOR... BOA NOITE!
@Haddad_Fernando ,estou empenhada pelo um #BRASIL MELHOR...com bons
projetos...#EDUCAÇÃO É A MOLA MESTRA. #HADDAD GOVERNARÁ COM TODA MAESTRIA. EU
#CREIO...VIVA NOSSA DEMOCRACIA. https://t.co/pQN96tNcaM
eu amo tanto o @Haddad_Fernando . queria ser amiga dele pra dar um abraço dps das eleições.
o olhar dele, nossa, acaba cmg
Eu fico emocionado quando recebo uma demonstração de confiança e respeito linda assim! Por
favor, me ajudem a compartilhar para que o @Haddad_Fernando e a @ManuelaDavila também
recebam a mensagem do Arthur ❤
️
❤
️
❤
️#HaddadéLula #LulaManuHaddad
https://t.co/x5keuPeqfg
Força e apoio ao nosso candidato #HaddadÉ13 @Haddad_Fernando Boa sorte, Fernando, lembra
a dica da gringa: Responda p/o Povo, de coração aberto e não se esqueça de sorrir!
O importante é pensar no povo em primeiro lugar, principalmente nas pessoas que mais
precisam de apoio para conquistar uma vida melhor. Tudo que lhe peço, querido amigo
@Haddad_Fernando, é que cuide com muito carinho das pessoas, como eu gostaria de estar
cuidando.
Prestenção Mr @Haddad_Fernando: Hj à noite na sabatina do JornalNacional, entre no estúdio
como vencedor: firme, sério e forte, mas NÃO ESQUEÇA de SORRIR -> Teu sorriso ganha voto, é o
retrato do Brasil Feliz de Novo. Sorriso neles!????
Que alívio!!! Repouse bastante pra assistir e dar uma palavrinha sobre a vitória do
@Haddad_Fernando https://t.co/F9R3OuSs6d
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Publicação
Data
Fernando Haddad | Sentimentos negativos | Depois da facada
A #HoraDaVirada vem chegando. Nosso adversário treme. Volta a mentir no horário eleitoral,
afronta o TSE, mas ainda não criou coragem de debater. Se não tem nada pra esconder, que se
25/out
apresente. Ainda é tempo.
Bolsonaro acha estranho que eu tenha eleitores críticos como Mano Brown e Cid Gomes.
Bolsonaro estranha porque não admite críticas. Eu convivo com críticas e um governo
24/out
democrático convive com críticas. Bolsonaro não.
Bolsonaro ameaçou a sobrevivência da oposição a ele. As instituições demoram a reagir, se
sentem ameaçadas, inclusive por parte das Forças Armadas. Precisamos defender o estado
22/out
democrático de direito. Como as pessoas vão se sentir seguras se ele ameaça quem pensa
diferente dele?
Bolsonaro é mentiroso. Porque ele não me pergunta sobre kit gay no debate? É uma mentira
deslavada de quem não tem projeto, só pensa em botar arma na mão da população para ela se
12/out
matar.
Bolsonaro estimula a violência dos outros. Ele próprio é um covarde, só que ele estimula as
milícias, os capangas, as pessoas violentas a sairem do armário. Ele é a expressão da violência. É 26/out
muito comum na história dos povos que os covardes estimulem a violência.
É um desrespeito você chamar de esmola o que sustenta crianças famintas. O Bolsa Família é um
10/out
direito. É dever do Estado matar a fome e a sede.
Fui ministro durante sete anos e nunca recebi o meu adversário para debater temas
16/out
educacionais. Nunca me procurou.
Meu adversário defende torturador até hoje, mesmo sabendo que nos porões da ditadura
10/out
aconteciam estupros contra as mulheres presas.
Meu adversário é tão mentiroso que ganhou até homenagem. Vergonha internacional.
25/out
https://t.co/CnDiKzdciV
O candidato se recusa mesmo a debater? Tem medo do confronto de ideias?
11/out
https://t.co/26OfYFQ2X6
Menções @Haddad_Fernando | Sentimentos negativos | Depois da facada
" OS VAGABUNDOS MARGINAIS POLÍTICOS CANALHAS @cirogomes @Haddad_Fernando
@geraldoalckmin ESTÃO FALANDO MENTIRAS PARA PREJUDICAR @jairbolsonaro , OS
26/set
VAGABUNDOS MARGINAIS ESTÃO JUNTOS COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO PT @ptbrasil MAIS
@jairbolsonaro SERÁ PRESIDENTE DO BRASIL... https://t.co/XjCzhm7zMd
A cronologia das mentiras. O PT de @Haddad_Fernando está desesperado e vai fazer o diabo
para tentar reverter a derrota. Falam até em atentado, para causar uma comoção popular.
23/out
Fiquem de olho... https://t.co/xhP5Ftrulh
A escolha é simples: #BOL卐ONARO é ditadura, tortura, guerra civil e desrespeito.
14/out
@Haddad_Fernando é DEMOCRACIA.
Bandidos ! Canalha nasce e morre canalha né @Haddad_Fernando Denuncia ao partido do
26/set
enganadores do Brasil! #Bolsonaro17EleitoNo1ºturno
E o @Haddad_Fernando que tanto quer debater fugiu desesperadamente do @canallivre da
@BandTV . Queria vê-lo debatendo com @fernandoschuler e @thaisheredia . Mas quando é
15/out
assim não conta como covardia né? #VemProDebate #Cínico
Estou ansioso pra ver o @Haddad_Fernando chamar o Bozo de mentiroso. Que o Bozo não vai
06/out
baixar imposto algum. Isso é mentira! Quero ver o Bozo tremer.
Eu achava a campanha do @geraldoalckmin contra @jairbolsonaro pesada demais,mas a do
@Haddad_Fernando é a pior.Como pode ser tão perverso,covarde,mentiroso...me falta
19/out
adjetivos. Isso é só um CORRUPTO desesperado,tentando denegrir a imagem de um ficha
LIMPA.#MarketeirosDoJair https://t.co/HriGe5FjJh
No voto @jairbolsonaro não perde para o @Haddad_Fernando esquece. Só se roubarem nas
26/out
urnas ..
O PT e o @Haddad_Fernando inauguraram para este segundo turno, um novo conceito de
política: a política masoquista.. Autoflagelos, ataques orquestrados, assaltos combinados, etc...
13/out
Bem a cara do partido, TUDO FALSO! #PTNÃO #EuVotoBolsonaro
Será que o @Haddad_Fernando ainda chega antes do segundo turno e declara que o chefe dele
é corrupto? Só falta isso. O resto ele copia descaradamente. Só não convence. Até a maior
16/out
rejeição agora é dele.
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A ganância pelo poder é o maior sintoma de ineficiência de um governo, e ela pode ser
percebida no desespero que leva os adversários a fazerem falsas promessas para iludir o
01/out
brasileiro. Só não contavam com o fato de o povo já estar cansado disso. Chega de quem
estragou o Brasil!
Ainda aguardo o mea-culpa de parte da imprensa e adversários que por dias associaram a mim
um falso ataque contra eleitora do PT no Rio Grande do Sul desmascarado pela perícia, que
provou que a própria "vítima" produziu a suástica em seu corpo. O prejuízo precisa ser reparado!

25/out

Estamos na reta final para as eleições. Mais uma vez parte da mídia de sempre lança seus
28/set
últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo.
Este fiasco grande parte da mídia não mostra! Tentam te convencer de todo jeito que o pai do
kit-gay e pau mandado do corrupto preso tem crescido nas pesquisas. As mentiras só
29/set
aumentarão até o fim! ! https://t.co/x7inDfVRtV
Mais uma mentira descarada do fantoche de corrupto preso! https://t.co/YWbx1r1tX0
24/out
Ontem propôs combate às notícias falsas, hoje espalha mentiras descaradas a meu respeito.
Quem está a favor do povo faz política com a verdade, não trabalha a serviço de um corrupto
09/out
preso, nem faz parte da quadrilha que assaltou os brasileiros e colocou o país na lama. Canalha!
https://t.co/rUvZdmy8iq
Quem espalha notícias falsas? CANALHAS! VAGABUNDOS! Sem mentir o PT não existe!
24/out
https://t.co/tSeAcB2WyQ
Represento uma ameaça sim, aos corruptos, à bandidagem, aos estupradores, aos esquemas
que assaltam o BNDES, aos assassinos e aos que querem destruir o Brasil! Por isso estão
26/out
desesperados! NÃO TERÃO SOSSEGO EM MEU GOVERNO!
Se aprovar leis fosse o mais importante, o Brasil seria um paraíso. O que não faltam aqui são leis,
muitas delas inúteis. Fazemos nossa parte propondo penas mais duras para estupradores,
17/set
redução da maioridade penal, etc, mas também impedindo que leis ruins sejam passadas
adiante.
Vamos combater o crime organizado e trabalhar para impedir que presos continuem
12/out
controlando seus empregados de dentro dos presídios!
Menções @jairbolsonaro | Sentimentos negativos | Depois da facada
#VemProDebate COVARDE @jairbolsonaro
11/out
.@jairbolsonaro foge de debates porque teme perder votos se o povo perceber que suas
propostas vão prejudicar suas vidas e a educação de seus filhos. #FrenteAmplaPelaDemocracia
22/out
https://t.co/A7a8OMz3ZK
A imprensa é tão assassina quanto Adélio, que ao invés de investigar o ataque terrorista que
@jairbolsonaro recebeu omiti os fatos e verdades, cobrindo culpados e acusando inocentes. A
10/set
IMPRENSA CHORA PELA DERROTA A VIDA DE BOLSONARO. IMPRENSA COVARDES, TODOS
COVARDE.
Considerando a chatice dos debates, @jairbolsonaro não perde nada em não ir. Triste
27/set
constatação. Termina sendo um ensaio para o segundo turno.
Eu achava a campanha do @geraldoalckmin contra @jairbolsonaro pesada demais,mas a do
@Haddad_Fernando é a pior.Como pode ser tão perverso,covarde,mentiroso...me falta
19/out
adjetivos. Isso é só um CORRUPTO desesperado,tentando denegrir a imagem de um ficha
LIMPA.#MarketeirosDoJair https://t.co/HriGe5FjJh
Fraude, só acredito em fraude. O nordeste até nas camadas mais humildes tinham um fogo
07/out
fervente por @jairbolsonaro
Mentira! Regina não brigou com ninguém nem atacou ninguém! Ela só mostrou apoio ao
@jairbolsonaro . E foi ATACADA covardemente pelo lixo humano Zé de Abreu. Sejam honestos
14/out
ao dar a notícia!! https://t.co/43lDssSwNC
Meu Deus que absurdo @Haddad_Fernando usar a mentira da Tortura, agressões mentirosas, no
seu "Fake programa" eleitoral.Como vocês são odiosos . Graças a Deus o @jairbolsonaro vai
17/out
ganhar eleição e "metralhar" moralmente todos vcs.
O sistema quer matar @jairbolsonaro ... Pegaram um matador de aluguel pra fazer o trabalho
19/set
sujo!
Típico eleitor do @partidonovo30 esquerda fabiana globalista. Ataca @jairbolsonaro de maneira
27/set
imoral. Típico perdedor! https://t.co/qO3uANdu7x
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