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RESUMO  

 

ANTUNES, M. P. A entrevista de Jair Bolsonaro ao Roda Viva: uma análise dialógica do 

discurso. 2022. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

 

O objetivo desta dissertação é analisar, pelos conceitos de ideologia e de gêneros do discurso, como 

desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, a entrevista de Jair Bolsonaro no programa Roda Viva de 30 

de julho de 2018, a fim de revelar as matrizes ideológicas nos discursos do então deputado federal e 

candidato à presidência. Considerando que a entrevista em questão constitui um enunciado de um 

gênero discursivo que integra um contexto sócio-histórico-ideológico, objetiva-se identificar de que 

modo esse enunciado específico reflete e refrata as ideologias circulantes na sociedade brasileira. A 

partir da transcrição das falas, é possível identificar e analisar as matrizes ideológicas ali presentes, 

atentando-se para a expansão neoliberal, que leva a transformações na forma como o trabalho é 

organizado no Brasil, bem como ao contexto político de 2018. Uma vez que os enunciados são elos 

na cadeia discursiva, a metodologia refere-se a qualquer criação ideológica enquanto fato social, 

posicionado entre indivíduos sociais – o que permite a abordagem da linguagem enquanto objetiva, 

material e sígnica e, consequentemente, ideológica, coletivamente organizada e concreta. É também 

pelo método sociológico que procura-se ancorar as ideologias presentes no discurso do candidato ao 

seu contexto de produção, considerando-se seu desenvolvimento histórico, a divisão entre classes e a 

relação entre língua e ideologia, e o ideológico enquanto histórico. A análise metalinguística foi 

dividida entre a forma – os elementos estáveis do gênero – e os conteúdos temáticos abordados pelo 

entrevistado. Concluiu-se que o candidato transgride o gênero em seu estilo, mas mantém os temas 

tipicamente conservadores de oposição a movimentos sociais, militarização e manutenção da 

dominação de classe, matrizes ideológicas predominantes em seu discurso.    

 

Palavras-chave: Roda Viva; Bolsonaro; Análise dialógica do discurso; Círculo de Bakhtin; Ideologia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to analyze, using the concepts of ideology and speech genres, as 

developed by the Bakhtin Circle, the interview of Jair Bolsonaro at the Roda Viva program of July 

30, 2018, in order to unveil the ideological matrices in the discourses of the then federal deputy and 

presidential candidate. Considering that the interview in question constitutes an utterance of a 

discursive genre pertaining to a socio-historical-ideological context, our goal is to identify how this 

specific utterance reflects and refracts the ideologies circulating in Brazilian society. From the 

transcription of the speeches, it is possible to identify and analyze the ideological matrices present 

there, taking into account the neoliberal expansion, which led to significant changes in the way labour 

is organized in Brazil, as well as the political context of 2018. Since those utterances are links in the 

discursive chain, the methodology refers to any ideological creation as a social fact, positioned 

between social individuals – allowing the approach of language as objective, material and sign-based, 

and hence ideological, collectively organized and concrete. It is also through the sociological method 

that we seek to anchor the ideologies present in the candidate's discourse to its context of production, 

considering its historical development, the division between classes and the relationship between 

language and ideology, and the ideological as historical. The metalinguistic analysis was divided 

between formal aspects – the stable elements of the genre – and thematic contents approached by the 

interviewee. It was concluded that the candidate transgresses the genre in his style, but maintains the 

typically conservative themes of opposition to social movements, militarization and maintenance of 

class domination, as prevailing ideological matrices of his speech. 

 

Keywords: Roda Viva; Bolsonaro; Dialogical analysis of discourse; Bakhtin Circle; Ideology. 
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Introdução 

 

Em 2018, Jair Messias Bolsonaro foi eleito à presidência da República do Brasil pelo Partido 

Social Liberal. Com uma campanha marcada por ampla cobertura de suas falas muitas vezes 

identificadas pela mídia como violentas e discriminatórias, o então candidato conseguiu angariar 

votos de grupos conservadores, liberais econômicos, ruralistas, antipetistas, anticomunistas, 

lavajatistas, evangélicos, e formou uma coalizão de direita sob o guarda-chuva da militarização. 

Participou de apenas dois dos 14 debates tradicionais promovidos pelos canais de televisão aberta 

brasileira, mantendo a internet e as redes sociais como principais veículos de campanha política. 

Com pouca aparição em meios tradicionais da disputa política, e dispondo de oito segundos 

no primeiro Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, as falas públicas de Jair Bolsonaro daquele 

período são episódicas e fragmentárias; espontâneas, mas editadas para que componham vídeos curtos 

de fácil circulação e compartilhamento online. A entrevista ao programa Roda Viva foi um dos únicos 

momentos em que ele falou mais organizadamente e por mais tempo. Candidato da contradição – da 

conciliação entre conservadorismo de costumes e liberalismo econômico, do estímulo à revolta 

popular e ao messianismo auto-sabotador –, o discurso do então deputado federal revela os conflitos 

da própria sociedade brasileira, que concomitante a uma crise política vê avançar o sistema de 

acumulação flexível, o qual tem implicações no fortalecimento do chamado “bolsonarismo”.  

As falas de Jair Bolsonaro enquanto objeto de estudo possuem múltiplas determinações que 

produzem um discurso ancorado a um contexto e um fenômeno multifacetado. Por isso, é preciso 

encontrar um fio condutor que amarre determinações histórico-sociais – mas que não se limite a elas, 

o que pode resultar em uma abordagem mecanicista –, as determinações subjetivas e sociais – mas 

que também não se limite a essas, o que levaria em uma avaliação psicológica de consciência 

individual –, e uma abordagem discursiva – que também não pode ser limitante, porque resultaria em 

uma avaliação imanente. 

A filosofia da linguagem e o método sociológico, como desenvolvidos pelo Círculo de 

Bakhtin, compõem uma metodologia pertinente à aproximação de um objeto que reflete condições 

materiais de produções ideológicas e as refrata de modo a servir a interesses canalizados em uma 

figura cuja determinação é social, histórica, política e ideológica. Por isso, pretende-se investigar a 

articulação histórica entre ideologia e o discurso de Jair Bolsonaro, identificar suas matrizes 

ideológicas e descrevê-las, considerando-se a própria constituição dos enunciados em suas mediações 

particulares.  
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Então, é objetivo desta pesquisa: identificar e descrever as matrizes ideológicas do enunciado 

da entrevista de Jair Bolsonaro no programa Roda Viva. As matrizes ideológicas são os eixos 

ideológicos e seus significados sociais que podem ser depreendidos da materialidade discursiva. Tais 

matrizes são articuladas por meio de um gênero discursivo, da entrevista televisiva da TV Cultura, 

que tem como convidado o então candidato Jair Messias Bolsonaro, cujas declarações polemizam 

com diversos outros discursos em circulação na sociedade brasileira e são legitimados por uma 

parcela dessa sociedade. A entrevista em questão é um momento em que ele produziu um discurso 

com maior desenvolvimento, ou seja, com maior tempo de resposta e de exposição de ideias – 

diferentemente das falas pelas quais ganhou notoriedade na mídia – motivo pelo qual acredita-se que 

esse enunciado em particular é uma expressão mais explanatória de suas bases ideológicas.  

A hipótese que se levanta é a de que o enunciado da entrevista em questão materializa signos 

ideológicos verbais e não-verbais que refletem e refratam as condições materiais de expansão do 

neoliberalismo. Essa hipótese se apoia na concepção de que os enunciados são elos na cadeia da 

comunicação discursiva, e portanto não são elementos atomísticos e isolados, mas estão em relação. 

Então, a metodologia refere-se a entender toda e qualquer criação ideológica como fato social, 

posicionado entre indivíduos sociais – o que permite a abordagem da linguagem enquanto objetiva, 

material e sígnica e, consequentemente, ideológica, coletivamente organizada e concreta.  

Para isso, veremos no primeiro capítulo como outros trabalhos acadêmicos têm estudado o 

discurso de Jair Bolsonaro, contemplando produções da Ciência Política, da História, da Economia e 

da Análise do Discurso. No segundo capítulo, nos deteremos na definição de ideologia para Bakhtin 

e o Círculo e com quais outras concepções ela dialoga; além disso, veremos quais foram as mudanças 

na vida social que o neoliberalismo acarretou, reforçando discursos já presentes na sociedade, como 

o conservadorismo. Uma vez que esses discursos, por sua vez, constituem ideologias enquanto 

pertencentes a gêneros discursivos, veremos a relação entre a produção ideológica e o gênero em que 

está inserida. No terceiro capítulo, o primeiro de análise, focaremos nas formas composicionais do 

gênero do programa Roda Viva e se o candidato mantém ou transgride tal gênero por meio de seu 

estilo. Por fim, no quarto e último capítulo, a análise será voltada aos conteúdos temáticos do 

entrevistado e a identificação das matrizes ideológicas de sua fala, em consonância com seu estilo.  

 

 

 

 

 



12 
 

  

Capítulo 1 

Levantamento bibliográfico sobre o discurso de Bolsonaro e a formação da nova 

direita no Brasil 

 

No levantamento de produções acadêmicas recentes a respeito do discurso de Jair Bolsonaro, 

não foram encontradas teses de doutoramento, devido à sua eleição ser um evento recente que não 

dista, ainda, quatro anos. Uma vez que o objetivo aqui é traçar caminhos de uma pesquisa que 

investigue, pela teoria do Círculo de Bakhtin, a entrevista cedida pelo então candidato à presidência 

da República do Brasil ao programa televisivo Roda Viva, de modo a verificar se nele há expressões 

do neoliberalismo, procurou-se selecionar, para este levantamento bibliográfico, produções que 

trabalham prioritariamente com o discurso de Jair Bolsonaro. Para além deles, também foram 

escolhidos trabalhos sobre o neoliberalismo no Brasil e sobre a formação do discurso da nova direita.  

Graças à eleição de Bolsonaro e ao fortalecimento internacional da extrema-direita, 

intensificado nos últimos dez anos, muitas áreas de pesquisa se debruçam sobre esses fenômenos. No 

entanto, pesquisas sobre o discurso em si do ex-deputado, ou de seus meios oficiais de comunicação, 

ainda são poucas no Brasil: há trabalhos sobre páginas de internet em apoio ao bolsonarismo, por 

exemplo, porém, nas grandes revistas de Letras e Linguística, encontramos poucas publicações. A 

exceção é um número especial da revista Discurso & Sociedad, consultada e citada neste capítulo, 

com o tema específico das eleições de 2018; ainda assim, nem todos os trabalhos referem-se 

diretamente ao discurso de Bolsonaro.  

Pela ferramenta do Google Acadêmico, é notável a alta frequência de publicações com a 

palavra-chave “Jair Bolsonaro”, não só no Brasil como também em outros países, especialmente nos 

da América Latina. As áreas de pesquisa são as mais diversas, variando desde Psicologia, passando 

por História até Antropologia, que lida, por exemplo, com a questão das mulheres sob o governo 

Bolsonaro. Com a pandemia de Covid-19, os trabalhos se ampliaram para a área de saúde sob a ótica 

da gestão feita pelo governo federal no Brasil sobre diversos campos de atuação. No entanto, 

manteve-se como foco dessa busca os trabalhos que lidam diretamente com o discurso de Bolsonaro, 

para que haja a possibilidade de contribuição, a partir do mapeamento do que já foi feito.    

Então, na primeira seção serão vistas duas dissertações e um artigo da área da Ciência Política 

que lidam com falas públicas de Jair Bolsonaro; em seguida, dois trabalhos da Economia e um da 

História ajudarão a pensar sobre como a perspectiva do Círculo a respeito da ideologia pode contribuir 

com a discussão. Na terceira seção, serão analisados trabalhos de Análise do Discurso publicados na 

Discurso & Sociedad, revista fundada por Teun A. van Dijk, em sua edição especial “Eleições 

presidenciais brasileiras de 2018 – o retorno de um alhures intolerante ao poder: leituras discursivas”. 
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Por fim, será abordada a perspectiva também do Círculo sobre gênero do discurso, que abarca 

elementos fundamentais à aproximação do objeto específico, a saber, o discurso de Jair Bolsonaro.  

 

1.1 Trabalhos de Ciência Política    

A dissertação “A direita radical no Brasil pós-redemocratização: o caso de Jair Bolsonaro”, 

da área de Ciência Política, escrita por Priscilla C. Dibai (2018), propõe a análise de entrevistas de 

Jair Bolsonaro no período entre 1997 e 2017 a fim de investigar, a partir de um estudo de caso (análise 

de conteúdo), os elementos ideológicos que constituem o radicalismo de direita. Além de entrevistas 

cedidas pelo próprio parlamentar a jornais televisivos, sites, jornais e revistas, a pesquisadora 

selecionou materiais complementares específicos, como o perfil biográfico do político, feito pelo 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). 

Dibai (2018) aponta cinco categorias teóricas pertencentes ao que a literatura internacional 

chama de “nova direita radical”: nacionalismo, xenofobia, racismo, Estado forte e antidemocracia; e, 

para determinar que essa nova direita – que não se refere à direita clássica, nem simplesmente ao 

neoliberalismo – ela desenvolve um diálogo com os autores Norberto Bobbio, Anthony Giddens, 

Perry Anderson e Adolfo Sanchez Vázquéz, argumentando que, por uma perspectiva histórica, o 

radicalismo de direita teve dois momentos-auge: o nazifascismo, nas décadas de 1920-30, e o 

populismo radical de direita pós-década de 1980. Contudo, o período pós-globalização, segundo a 

autora, deve ser mantido no foco dos estudos da Ciência Política, especialmente os teorizadores da 

direita no século XX, como Michael Oakeshott, Leo Strauss, Carl Schmitt e Friedrich von Hayek, 

principais influenciadores de Ludwig von Mises, um dos mais reconhecidos neoliberais na atualidade, 

cujas principais teses são a de que uma economia socialista é impossível e a defesa de um capitalismo 

puro baseado em livre mercado.  

Segundo a pesquisadora, a partir da década de 1980 partidos de direita radical são eleitos na 

Europa, sob o discurso de valorização da família, da nação e da tradição, aglutinados à desconfiança 

da população em partidos tradicionais e ao que os próprios europeus chamam de “crise migratória”, 

associada a modificações sofridas pelo contexto socioeconômico, como cortes do Estado de bem-

estar e desemprego. É por essas questões que autores como Michael Mikenberg assumem a tarefa de 

distinguir direita radical (um guarda-chuva conceitual) dos subgrupos de extrema direita, constituída 

pela inconstitucionalidade e violência; e do fascismo, ideologia da qual os partidos contemporâneos 

procuram se afastar. Chega-se, assim, às categorias constituidoras da direita radical: nacionalismo, 

xenofobia, racismo, Estado forte e antidemocracia; e é a partir dessas categorias e dessa literatura que 

a pesquisadora analisa o corpus composto por entrevistas cedidas pelo então candidato à presidência 

Jair Bolsonaro a programas televisivos (TV Record, TV Globo, TV Band, Record, SBT, Rede TV), 
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online (Jornal The New York Times, Jornal Zero Hora, site do Infomoney, Correio Braziliense, 

YouTube) e a revistas e jornais (Época, Veja, Folha de S. Paulo, El País, IstoÉ Gente e Playboy).  

Antes, porém, Dibai (2018) procura estabelecer os caminhos da direita no Brasil e aponta 

Marilena Chauí e Florestan Fernandes como os autores brasileiros que estudam a trajetória do 

autoritarismo no Brasil. Segundo esses autores, a direita brasileira afasta-se de características 

europeias como nativismo e relação de sangue, concebidas como fundamentais para a definição de 

nação, mas retoma aspectos antidemocráticos e conservadores, especialmente em relação aos 

costumes, apoiados no conceito de família e na moralização de determinados grupos, como mulheres, 

LGBT e não brancos.  

Desde o Brasil Império, passando pelo integralismo de Plínio Salgado, pela ditadura militar, 

pela formação de grupos neo-fascistas como os “Carecas do ABC”, da década de 1980, e pela reforma 

da previdência, em 2016, chega-se ao assunto de interesse da dissertação: Jair Messias Bolsonaro. É 

contemplado, no panorama traçado da carreira de Bolsonaro, seu período como militar e capitão, 

momento em que teve destaque da mídia por planejar um atentado a bomba para que houvesse o 

aumento do salário das Forças Armadas em 1986, bem como sua primeira eleição para vereador pelo 

Rio de Janeiro em 1988, depois para deputado federal em 1990, e seu posicionamento, ano a ano e 

projeto a projeto ao longo dos seus 27 anos na Câmara dos Deputados, que somaram 30 pedidos de 

cassação de seu mandato. Para a autora, Bolsonaro ganha evidência midiática nos anos 2010 por três 

fatos: a campanha contra o que ele mesmo apelidou de “kit gay”, um material para formação de 

educadores produzido pelo Ministério da Educação como parte do programa “Brasil sem homofobia”; 

as declarações violentas contra a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores (PT) e a 

cantora Preta Gil; e a auto-afirmação de que é um político diferente do tradicional, autêntico, 

autônomo e livre de corrupção, defensor da família e do Estado brasileiros.  

Depois desse panorama da carreira do político, as entrevistas são divididas pela pesquisadora 

em categorias temáticas: nacionalismo, conforme desenvolvida pela teoria europeia: de “mito de uma 

nação homogênea” e de “nativismo autoritário”, que não encontra expressão nas falas de Bolsonaro, 

“construção de inimigos da nação” e “construção de heróis da nação”; xenofobia, que se divide em 

“desconstrução do estrangeiro” e “vontade de restrições imigratórias”; racismo, “racismo de cor” e 

“racismo cultural”; Estado forte, “defesa policial”, “legal/penal”, “anti-direitos humanos” e “porte de 

arma”; e, por fim, anti-democracia “em relação à democracia formal” e “em relação aos valores 

democráticos” que, por sua vez, se subdividem em três tipos: defesa de regimes autoritários, defesa 

de um Estado opressor que não estimule os Direitos Humanos e ataque a grupos políticos, 

principalmente os petistas, os comunistas e os guerrilheiros da luta armada. Cada categoria é 
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organizada em organogramas com as principais argumentações utilizadas por Bolsonaro e excertos 

de suas falas. Por exemplo, a autora analisa da seguinte forma uma fala de Bolsonaro sobre cotas:  

O que chama a atenção é que seus discursos ignoram ou distorcem toda a discussão 

social, política e histórica que guiaram ou que justificaram a implementação do 

sistema de cotas raciais no Brasil, inclusive um de seus principais objetivos, que era 

aumentar o acesso de negros e negras no ensino superior público e no serviço 

público. Está evidente nas falas de Bolsonaro a ausência de qualquer 

problematização em relação à questão racial no país. Prova disso é que, quando 

perguntado sobre o que acha da mistura de raças no Brasil, responde: “Sem 

problemas. Aqui é um paraíso. Por isso é que eu sou contra as cotas. Você tá me 

vendo aqui, branco dos olhos azuis, é justo minha filha ser cotista? É justo? (...) 

Aqui tem cota pra afrodescendente, eu não sou afrodescendente, eu não sou. É justo 

minha filha ser cotista?” (faz essa pergunta, relacionando a filha ao avô, o qual 

afirma ser negro). (THE NEW YORK TIMES, 2016). Assim, fica perceptível em 

seus enunciados a repetição de uma ideia que vem estruturando o pensamento social 

brasileiro por séculos: a de que diferentes raças convivem harmônica e pacificamente 

no país. (DIBAI, 2018, p. 105, grifos da autora) 

No trecho acima, Dibai aponta o mito da democracia racial como causa do racismo de 

Bolsonaro. Em consonância a essa análise, a autora prossegue no texto, e indica a anti-democracia do 

então deputado como causa dos ataques que ele faz a grupos políticos, como negros, a comunidade 

LGBT, esquerdistas e bandidos, ou seja, a oposição à democracia causa a contrariedade ao pluralismo 

e à diversidade de modos de vida. As conclusões da autora são duas: há similitudes entre a nova 

direita brasileira e a europeia; e Bolsonaro apoia seus discursos em quatro temáticas – violência 

urbana, defesa da família, defesa da memória da ditadura militar e combate à corrupção –, cujo 

resultado “mescla o ultraconservadorismo punitivista com princípios militaristas fortes, 

anticomunismo e uma suposta inclinação para o liberalismo econômico” (DIBAI, 2018, p. 148). Há, 

também, diferenças entre as direitas brasileira e europeia: esta pratica o nativismo autoritário 

xenófobo, enquanto que os conservadores brasileiros substituem os imigrantes pelos segmentos 

desconstruídos, segundo a autora, que são os grupos oprimidos que devem ser afastados do poder e 

do Estado em nome da manutenção de privilégios e tradições. 

O segundo trabalho consultado – a dissertação também da área de Ciência Política, defendida 

por Luíza Lopes Galvão e intitulada “A nova direita brasileira chega ao Palácio do Planalto: uma 

análise do fenômeno e seus paralelos com a Alternative Right” (2019) – apresenta uma comparação 

internacional, mas dessa vez com os Estados Unidos e sua alternative right. Esse trabalho passa 

rapidamente pelos conceitos de direita e esquerda, conforme cunhados no século XVIII, e se debruça 

mais detalhadamente sobre o desenvolvimento da alternative right, nos Estados Unidos, para 

determinar se há elementos desse movimento nos posts feitos nas redes sociais por Jair Bolsonaro, de 

modo a verificar se há inclinações ultraliberais e se se configuram como uma nova direita.  
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Por meio de autores como Daniel Bell, David Butler e Donald Stokes, a autora explica que o 

período do “fim da ideologia”, pós-Segunda Guerra Mundial, é marcado por uma suposta superação 

das ideologias de esquerda e de direita, resultado da implementação do Estado de bem-estar social 

pelos países europeus. A impressão era a de que o socialismo e o liberalismo haviam sido 

equilibrados, provocando um arrefecimento nas ideias radicais enquanto a sociedade europeia 

experimentava uma estabilidade social relativa, garantida pela aparente harmonia entre os sistemas 

institucional e o econômico. Entretanto, como argumenta a pesquisadora, a direita continua a se 

organizar nas últimas décadas do século XX por duas matrizes de pensamento:  

1. o liberalismo – defesa de três aspectos: a) liberdade em relação a coerções exercidas pelo 

Estado, pelos demais cidadãos ou por religiões; b) igualdade perante a lei e a Constituição; e 

c) individualismo; 

2. o conservadorismo – faz oposição a transformações sociais e normalmente é associado à 

defesa da propriedade, que pode estar relacionada ou não à defesa de um Estado forte.  

Para Galvão, a diferença entre a direita clássica e a nova direita, ou sua radicalização no início 

do século XXI, se dá pela forma, já que a popularização do termo “alternative right” e dos que se 

identificam com ela ocorre pela internet, instrumento pelo qual é feita tal propagação, influenciando 

decisões do cenário político internacional como a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, e a 

votação popular pela saída do Reino Unido do bloco europeu, ou Brexit. Essa radicalização, 

constatada em países como Suíça, Hungria, França, Áustria, Espanha, Alemanha, Itália, entre outros, 

tem como traços constituintes o populismo, o nativismo, o autoritarismo, a crítica ao modelo 

igualitário das democracias e a busca pelo avanço do capitalismo frente à crise provocada pelos 

Estados de Bem-Estar Social. Condensa, também, a substituição, nos Estados Unidos e Europa, do 

comunismo, como inimigo da nação, pelo islamismo, bem como o sentimento de “não-partidarismo”, 

em que há o sentimento de não auto-reconhecimento dos partidos políticos tradicionais. 

Mais especificamente nos Estados Unidos, fóruns anônimos de internet foram os catalisadores 

para que mais pessoas pudessem criar conteúdos de direita radical, que foram rapidamente 

compartilhados, garantindo visibilidade a esse grupo sob a condição de não haver um líder nem 

vinculação partidária. Esses conteúdos, em geral, referem-se ao anti-feminismo, ao anti-politicamente 

correto, anti-igualitarismo, anti-muçulmanos, anti-religiosos – inclusive anti-cristãos – e 

denunciadores do “marxismo cultural”. Embora possam ser divididos em subgrupos, conforme seus 

posicionamentos, é essa direita radical, segundo a autora, que influencia diretamente a ampliação 

dessas ideologias no Brasil, somada à publicação de livros como os de Olavo de Carvalho (a partir 

de 1994), de Rodrigo Constantino (2013), e de Kim Kataguiri (2017); à composição da bancada da 



17 
 

  

bala, da bancada cristã e da bancada empresarial no Congresso Nacional; à liderança de grupos como 

o Movimento Endireita Brasil (MEB, formado em 2006) e Movimento Brasil Livre (MBL, formado 

em 2013), que usam a Lava-Jato, o Mensalão, o impeachment de Dilma Rousseff e o discurso anti-

corrupção, anti-petismo e anti-establishment para se projetar nacionalmente pelas redes sociais e a 

consequente eleição de diversos deputados estaduais, em 2018, apoiados por essas ideologias, a 

exemplo de Eduardo Bolsonaro, Janaína Paschoal, Joyce Hasselmann e Kim Kataguiri.  

A influência americana, argumenta a autora, torna a nova direita brasileira comparável com o 

movimento TeaParty – ala radicalizada do Partido Republicano – no que se refere a um declínio 

cultural e, portanto, à necessidade de retomada de valores tradicionais da sociedade, à insatisfação 

com a carga tributária e com programas de redistribuição de renda1. Essas pautas são defendidas por 

Olavo de Carvalho, um dos maiores influenciadores desse grupo e criador de algumas páginas e 

comunidades na internet, a exemplo de “Mídia sem máscara”.  

A importância da internet para a nova direita é o motivo pelo qual Galvão escolheu para 

análise as postagens de Jair Bolsonaro em redes sociais: 455 pelo Facebook e 424 pelo Twitter no 

período de 8 de março de 2018, data da filiação do deputado ao Partido Social Liberal (PSL), a 6 de 

agosto de 2018. No que concerne a vídeos, textos e imagens, eles são organizados quantitativamente 

em 27 categorias temáticas e agrupados em eixos para que se chegue, pela análise de conteúdo, a uma 

“semântica estatística do discurso político” do então candidato. Os eixos são: “o problema do sistema” 

(correspondente a 26% das postagens); “o problema da segurança” (12%); “o problema do Estado 

grande e autoritário” (8%); “a falsa divisão do país em grupos segmentados” (5%) e “outros 

conteúdos” (49%) – a maior porcentagem refere-se a mensagens de saudações, humor ou religiosas, 

entre outras.  

Desses quatro eixos, a autora detalha e exemplifica 11 dos conteúdos mais recorrentes: 

“valorização dos militares” (8,59%); “crítica à mídia” (6,61%); “suspeita do sistema” (6,61%); 

“crítica à esquerda” (5,95%); “patriotismo” (5,07%); “menção à religião” (3,96%); “defesa do 

simbólico liberal” (3,96%); “crítica ao PT” (3,08%); “corrupção” (2,64%); “defesa de valores 

tradicionais” (2,42%); e “defesa do armamento” (2,2%). A título de exemplo, selecionamos o 

fragmento abaixo do trabalho de Galvão, em que é analisada da seguinte maneira a categoria “defesa 

do simbólico liberal”:  

A defesa de um Estado mais enxuto – que por ser menor, é mais eficiente e menos 

corrupto – com menos impostos e menor interferência nas atividades econômicas do 

país fica claro em seu discurso. Explicitamente a defesa de Jair Bolsonaro é de um 

“projeto econômico liberal”. Por mais que algumas análises apontem o fato de no 

                                                           
1 Nos Estados Unidos, referem-se à Lei de Recuperação e Reinvestimento, de 2009, e à Lei de Proteção ao Paciente e 

Assistência Médica Acessível, de 2010; ambas sancionadas por Barack Obama como medidas de recuperação da crise 

econômica de 2008. 
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passado, Bolsonaro ter defendido projetos relacionados a um Estado forte e 

interventor, isso não se verifica no seu discurso recente analisado em relação a qual 

o tipo de projeto econômico é necessário adotar para trazer desenvolvimento para o 

Brasil. É um projeto que se alinha à direita com menos impostos, sobretudo, já que 

eles sobrecarregam os cidadãos do país, como verificamos em postagens como: “não 

queremos um Brasil tomado pela corrupção ou por impostos escorchantes”. 

(GALVÃO, 2019, p. 112)  

Galvão aponta, ainda, quais foram os cinco vídeos mais compartilhados por seguidores desses 

perfis nas redes sociais e conclui que postagens do então candidato Bolsonaro apresentam uma lógica 

argumentativa, defendem programas econômicos ultraliberais, são influenciadas por Olavo de 

Carvalho e possuem paralelos com a alternative right, embora se diferenciem dela pelo elogio ao 

militarismo e aos valores cristãos. A autora também conclui que os conteúdos postados por Bolsonaro 

dialogam com angústias dos cidadãos, bem como alimentam o antipetismo e a desconfiança com as 

instituições.  

Por fim, o último trabalho de Ciência Política consultado, o artigo “Discursos paralelos, pero 

en sentido opuesto. Análisis de los populismos de Jair Bolsonaro e Andrés Manuel López Obrador”, 

de Azucena Carolina Serrano Rodríguez (2019), é pautado pela comparação entre os presidentes 

brasileiro e mexicano, pelo viés do populismo presente em ambas as falas nas respectivas campanhas 

eleitorais. A autora utiliza o conceito de populismo como desenvolvido por Cas Mudde, uma 

“ideología delgada” que pode ser combinada a outras ideologias, como o nacionalismo ou o 

liberalismo, e, portanto, é multifacetada, embora pressuponha a contraposição moral entre o povo e a 

elite corrupta que está no poder – aos políticos populistas, então, cabe falar em nome desse povo e de 

suas vontades, a partir de seu imaginário.  

Para Rodríguez, os presidentes Bolsonaro e Obrador são eleitos enquanto os dois países, Brasil 

e México, passavam por situações semelhantes: o aumento da violência (calculada pelo aumento no 

número de assassinatos) em 2017 e 2018; a impunidade, de acordo com o Índice Internacional de 

Impunidade e com o número de condenações a cada 100 vítimas; a corrupção, pelo Índice 

Internacional de Transparência; e a crise econômica, que desvalorizava as moedas nacionais em 

relação ao dólar e mantinha alta a inflação, derrubando o poder de compra dos trabalhadores 

brasileiros e mexicanos.  

Somam-se a essas situações o desprestígio na política, associado à perda de confiança nos 

partidos (apenas 13% dos brasileiros e 18% dos mexicanos estavam satisfeitos com a democracia em 

2017), e as transformações nos meios de comunicação, como a popularização de mensagens políticas, 

cujo conteúdo não foi controlado, pela internet. Essas foram as condições para que os discursos 

populistas fossem bem-sucedidos nos países latino-americanos em questão, com a diferença de que 

o discurso de Bolsonaro é excludente em relação à elite econômica e a diversos grupos (por exemplo, 
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à população LGBT), enquanto que o discurso de Obrador é inclusivo em relação aos diversos grupos, 

com a exceção da elite. Por exemplo, a autora analisa um tuíte de Bolsonaro:  

Este elemento [populismo includente-excludente] refere-se ao quanto o protagonista 

é includente ou excludente no processo de nomeação. No caso de Bolsonaro, há uma 

construção simbólica de povo constituída pelos brasileiros que se sentem afetados 

pelas políticas “socialistas” dos governos anteriores. Isso pode ser inferido com o 

seguinte tuíte: “Nossos cidadãos estão esgotados de pagar impostos e ver que seu 

dinheiro está sendo usado para promover regimes socialistas ao redor do mundo. O 

Brasil foi rebaixado pelos piores escândalo de corrupção e seu líder, quem, de dentro 

da cadeia, continua dando ordens. O povo brasileiro não só deseja uma mudança, 

como a demanda”. (Bolsonaro, 23 de outubro de 2018). Disso, deduz-se que os que 

compõem o povo brasileiro são aqueles que estão cansados do governo anterior. No 

imaginário de Bolsonaro, o povo é o que deseja uma mudança de governo, portanto, 

todos que apoiam Lula da Silva e o PT ficam excluídos da categoria de povo. 

(RODRÍGUEZ, 2019, p. 164)2 

A autora destaca, ainda, que as diretrizes econômicas em ambos os países são diferentes: 

liberal no Brasil e keynesiana no México. Essas diferenças e semelhanças se explicam, segundo 

Rodríguez, pela forma de desenvolvimento do capitalismo desses países no início do século XX: 

enquanto que o Brasil passa por 15 anos de expansão de um Estado de bem-estar social e de políticas 

de inclusão, sob comando do Partido dos Trabalhadores, o México vive o mesmo período sob 

reformas neoliberais como privatização, desnacionalização e precarização do trabalho. A conclusão 

da pesquisadora é a de que, embora os discursos populistas de Bolsonaro e de Obrador tenham surgido 

em contextos semelhantes nos dois países caracterizados pelo aumento de violência, pelo desprestígio 

da política e pelo uso de redes sociais, as políticas inclusivas do PT resultaram em um discurso 

populista excludente e neoliberal no Brasil; ao passo que, no México, 30 anos de capitalismo 

neoliberal resultaram em um discurso populista includente e keynesiano.  

 

1.2 Considerações sobre os trabalhos de Ciências Políticas 

Embora a pesquisa de Priscilla Dibai tenha retomado a direita contemporânea europeia desde 

a formação desse conceito na Revolução Francesa, a análise de um discurso através de categorias pré-

existentes mostrou-se pouco efetiva, e uma evidência dessa problemática é a não ocorrência de 

                                                           
2 No original: “Este elemento se refiere a qué tan incluyente o excluyente es el protagonista en el proceso de nominación 

En el caso de Bolsonaro, hay una construcción simbólica del pueblo constituida por los brasileños que se han sentido 

afectados por las políticas ‘socialistas’ de los gobiernos anteriores. Este se puede inferir con el siguiente tuiteo: ‘Nuestros 

ciudadanos están agotados de pagar impuestos y ver que su dinero está siendo usado para promover regímenes socialistas 

alrededor del mundo. Brasil ha sido rebajado por los peores escándalos de corrupción y su líder quien, desde la cárcel, 

continúa dando órdenes. El pueblo brasileño no solo desea un cambio, sino que lo demanda’. (Bolsonaro, 2018, octubre 

23). De esto se deduce que los que conforman el pueblo brasileño son aquellos que están cansadas del régimen anterior. 

En el imaginario de Bolsonaro, el pueblo es el que desea y demanda un cambio de gobierno, por lo tanto, todos los que 

apoyan a Lula da Silva y al PT quedan excluidos de la categorización del pueblo.  
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afirmações “nacionalistas nativistas”, fundamentais para a caracterização desse espectro político na 

Europa, cuja formação dos Estados nacionais foi diversa da do Estado brasileiro. Se o objetivo é a 

aproximação entre uma ideologia em dois continentes diferentes, corre-se o risco de se perder a 

especificidade histórica, o que pode resultar em uma aproximação superficial e categorial.  

Ademais, assim como a comparação da política brasileira com a europeia rendeu algumas 

diferenças, com a norte-americana também não foi diferente. À parte o fato de que o trabalho de Luíza 

Galvão também procura encontrar categorias temáticas pré-estabelecidas nas postagens de Jair 

Bolsonaro, algumas retomadas históricas parecem não dar conta da transposição ou influência da 

alternative right na nova direita brasileira, como é o caso das lideranças, da questão da religião, já 

que nos Estados Unidos esse grupo pode se autodenominar ateu, e da visão da função do Estado, que 

no Brasil passa por uma militarização que não é atrelada à tradição de guerras nem à exaltação das 

Forças Armadas por sua atividade bélica em algumas partes do mundo, como no Oriente Médio.  

Sobre essa questão, de transposição ideológica, dois aspectos sobre o próprio conceito de 

ideologia, conforme desenvolvido por Volóchinov, devem ser levados em consideração: se, por um 

lado, ela não pode ser transposta de uma base material à outra, porque corre-se o risco de se explicar 

a ideologia por ela mesma; por outro, ela deve considerar as condições materiais de sua produção sem 

se tornar mecanicista nem causal: 

O estabelecimento da ligação entre a base e um fenômeno isolado, que foi retirado 

de seu contexto ideológico integral e unificado, não possui nenhum valor cognitivo. 

Primeiro, a importância de uma mudança ideológica ser definida no contexto da 

ideologia correspondente considerando que qualquer área ideológica é uma 

totalidade que reage com toda a sua composição à alteração da base. 

(VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 104, grifos do autor) 

É claro que não se pode negar a influência dessas ideologias estrangeiras no contexto 

brasileiro, nem se pode considerar comparações apenas pela problemática categorial, porque elas 

apontam para o caráter global do fenômeno político de fortalecimento da extrema-direita, bem como 

para necessidade de também se voltar ao contexto de produção específico dessa ideologia. Ou seja, 

mesmo que produzida de determinada forma em um outro contexto, a extrema-direita europeia, por 

exemplo, encontra ecos na extrema-direita brasileira, e desvinculá-las também poderia levar a 

equívocos produtores de uma análise que não dê conta do objeto, ou do enunciado em sua totalidade. 

Em relação ao objeto desta pesquisa, as falas de Jair Bolsonaro na entrevista ao Roda Viva 

fazem referência a mais do que as categorias contempladas nos trabalhos aqui resumidos conseguem 

abarcar: os nacionalismos europeus, por exemplo, não encontram consonância no nacionalismo 

bolsonarista, que se coloca como subalterno ao estadunidense; e a alternative right, americana, não 

encontra ecos idênticos no Brasil para que se possa afirmar que se trata de uma influência direta. 
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Além disso, matrizes ideológicas presentes na entrevista, como o revisionismo histórico e a refutação 

da Ciência, fundamentais para que se entenda o discurso neoliberal, não estão contempladas por 

categorias importadas. A análise de um enunciado deve considerá-lo em sua totalidade, sem deixar 

de fora contradições que eventualmente apareçam ou que não estejam previstas em um arcabouço 

teórico pré-estabelecido.  

Em outras palavras, a análise dialógica do discurso, que aqui se pretende, traz uma questão 

metodológica fundamental, que interessantemente se relaciona com a problemática elaborada por 

José Chasin (1978) em sua tese de doutorado, quando consulta todos os textos produzidos por Plínio 

Salgado – fundador da Ação Integralista Brasileira, na década de 1930 – para verificar se o 

integralismo brasileiro pode ser dado como equivalente ao fascismo europeu. Na conclusão, ele 

aborda elementos importantes para essa reflexão metodológica:  

Tal a disparidade do estágio de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em face 

daqueles países [Alemanha e Itália], que quaisquer igualizações ou identificações, 

além de impossíveis, são verdadeiramente uma brutalidade teórica. Tamanhas as 

diferenças de grau e de forma de objetivação do capitalismo que, [...] mesmo se tudo 

corresse bem para o Brasil, e a estabilidade dominasse o panorama universal, ainda 

assim, quando todos já estivéssemos bem velhos, lá por volta do ano 2000, o Brasil 

ainda não teria atingido o estágio da Alemanha em 1913, na qualidade desta de 

emergente elo débil da cadeia imperialista. A absurdidade de equiparar 

politologicamente, de algum modo e até mesmo com algumas cautelas, o Brasil, a 

Alemanha e a Itália das primeiras décadas do século salta à vista quando se considera 

que, em última análise, o que se está equiparando são elos débeis da cadeia 

imperialista [...]. E que, no caso brasileiro, mal principia a objetivar os débeis passos 

iniciais do estrito modo de produção capitalista. E o atraso de tal objetivação, se no 

caso alemão, e também no italiano, se marca não só em comparação com os casos 

clássicos, mas também pelo fato de a industrialização destes países ter principiado 

posteriormente às primeiras lutas do proletariado, no caso brasileiro se grifa 

obviamente em relação aos casos clássicos, também em relação às objetivações do 

capitalismo tardio [...]. (CHASIN, 1978, p. 643) 

Se a conclusão a que chega Chasin é a de que não é possível fazer esse tipo de transposição 

por causa do momento histórico diverso dos países no desenvolvimento industrial e da cadeia 

imperialista, que são relativos às condições materiais de produção ideológica, o discurso da nova 

direita brasileira também não pode ser apenas equiparado aos discursos das novas direitas em outros 

países, sob o risco de se cair em um politicismo: investigam-se as ideologias políticas desancoradas 

de suas condições de produção, que, por sua vez, determinam o sentido social da expressão dessas 

ideologias políticas – ou seja, explica-se a ideologia pela ideologia. Sobre isso, Volóchinov 

acrescenta: 

Quando a especificidade do material ideológico sígnico é ignorada, ocorre uma 

simplificação do fenômeno ideológico: nele, passa a ser levado em conta e é 

explicado apenas o aspecto racional do conteúdo [...] e esse aspecto está 
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correlacionado com a base [...]. Ou, ao contrário, destaca-se apenas o aspecto 

externo, técnico, do fenômeno ideológico. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 104) 

 Vale dizer que, paralelamente, a Europa, os Estados Unidos e o Brasil também estão em 

momentos históricos diferentes quanto à mundialização do neoliberalismo e separados por condições 

materiais que dividem os países do centro dos periféricos, como observado por Chasin. Por isso, e 

com o objetivo de que esta análise procure fazer a ligação entre a base e o fenômeno ideológico, 

foram consultados também trabalhos da economista Leda Paulani, resenhados a seguir, que partem 

desse fundamento metodológico, ou seja, levam em consideração tanto as mediações super-

estruturais quanto as especificidades das condições materiais brasileiras para a formação da extrema-

direita, embora não se voltem à análise do discurso, propriamente, de Jair Bolsonaro. 

No artigo “Bolsonaro, o ultraliberalismo e a crise do capital” (2019a), Leda Paulani retoma, 

de um outro trabalho seu3, as cinco fases históricas de inserção do Brasil no processo de acumulação 

mundial:  

1) no período colonial, o Brasil era fonte de espoliação de matérias-primas, como metais 

preciosos, com o baixo custo do trabalho escravizado, e como reserva patrimonial; 

2) até o início do século XX, o Brasil passa a ser produtor de bens primários, os quais 

possuem baixo valor agregado, e passa a contribuir com a acumulação dos países centrais;  

3) depois da crise econômica de 1929, o Brasil passa por um período de desenvolvimento de 

algumas indústrias nacionais, o que atrai multinacionais estrangeiras e o país passa a 

deslocar seu capital para o centro por meio de seu mercado interno; 

4) a partir da década de 1970, o Brasil é fonte de financeirização por meio de empréstimos, 

especialmente com a dívida externa, na chamada crise das dívidas dos países latino-

americanos;  

5) de 1990 em diante, em consonância com os governos liberais dessa década, o Brasil torna-

se dependente de aplicações estrangeiras, o que mantém sua moeda permanentemente 

desvalorizada e sua economia à mercê dos credores, em busca de tornar-se atrativa aos 

investimentos internacionais.  

A autora argumenta, por referências a David Harvey, François Chesnais e Rosa Luxemburgo, 

que a crise da década de 1970 foi uma crise de sobreacumulação, a qual somou a queda da taxa de 

                                                           
3 O trabalho que a autora retoma é “A inserção da economia brasileira no cenário mundial: uma reflexão sobre a situação 

atual à luz da história” (2012), artigo que faz parte de uma pesquisa maior, em que ela explica as cinco fases da inserção 

do Brasil no processo de acumulação. Esse trabalho, por sua vez, aponta para o “Acumulação e rentismo: resgatando a 

teoria da renda de Marx para pensar o capitalismo contemporâneo”, Brasil delivery (2008) e “Investimentos e servidão 

financeira: o Brasil do último quarto de século” (2005): um artigo, um livro publicado pela Boitempo e um capítulo de 

livro publicado pela Autêntica, respectivamente, todos da mesma autora. 
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lucro à pouca valorização pela produção, e que essa mesma crise tem sido postergada com medidas 

econômicas pelos países centrais às quais ficam sujeitos os países periféricos, como é o caso do Brasil. 

As privatizações são um exemplo dessa tentativa de se contornar a crise: cria-se, onde antes havia 

sistemas de produção e distribuição pelo Estado, valorização e mercado a partir da disseminação da 

agenda neoliberal pelo mundo na década de 1980; outro exemplo são as medidas de austeridade, tais 

como as reformas da previdência e trabalhista, que capitalizam o que antes seriam um regime de 

repartição.  

Paulani (2019a) aponta que, no Brasil, os 15 anos sob o governo do PT não trouxeram 

nenhuma mudança nesse cenário e, na última fase de inserção do país, pelo contrário, houve 

movimentos no sentido de maior abertura econômica e algumas reformas, como a do salário dos 

funcionários públicos, já sob o mantra neoliberal. Em contrapartida, o PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento), o aumento no salário mínimo e a queda nos números indicadores da população em 

situação de pobreza e de miséria comportam programas sociais que amenizam sua contradição com 

a política econômica. A crise de 2008, e consequente enfraquecimento das economias americana e 

chinesa, no entanto, trouxe tardiamente os efeitos da adoção, por Dilma Rousseff, da “agenda Fiesp”, 

apostando em investimentos privados que não vieram, apesar de já ter diminuído investimentos 

públicos, desonerado folhas de pagamento e cedido isenções fiscais. Agravada a crise, o impeachment 

da presidenta abriu espaço para o “governo de ocupação de Temer” que prontamente aprovou “uma 

série de medidas capazes de colocar a economia nos trilhos de um programa liberal puro” (PAULANI, 

2019a, p. 54): congelou o investimento público, aprovou, entre outras, a reforma trabalhista e a lei de 

terceirização – medidas que invariavelmente afetaram a renda da população, fazendo com que, entre 

2016 e 2017, o Brasil voltasse a ser o nono país do mundo com maior desigualdade – e aprofundou 

ainda mais a crise, mas agora com o acréscimo do medo, alimentado pelos discursos de extrema 

direita, que impulsionou medidas liberais como necessárias para mitigar a crise e retomar as taxas de 

emprego.  

Segundo a autora, a economia brasileira hoje, na escala da divisão internacional do trabalho, 

restringe sua produção à de produtos agrícolas, como soja, carne e celulose, de minério e petróleo, ou 

seja, de baixo valor agregado, e ao pagamento de rendas “à propriedade do capital, sobretudo do 

capital financeiro” (PAULANI, 2019a, p. 55), ou seja, a remuneração de qualquer bem ou serviço 

estrangeiro, mesmo que imaterial, que explora os trabalhadores brasileiros. Leda Paulani conclui que 

o momento atual do país é o de retorno à segunda fase de inserção no processo de acumulação de 

capital, mas agora sob o cenário da financeirização:  

O crescimento, se retornar de modo mais significativo (mas as perspectivas a curto 

prazo são nulas), se dará nesses marcos: economia primitiva e extrativa; ausência de 
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preocupação com a necessária ancoragem tecnológica; destruição de nossa pouca 

soberania; empregos precários e de baixo valor; crescimento da desigualdade 

funcional, de renda, regional; crescimento da pobreza e da miséria. O governo 

Bolsonaro, fascistoide e ultraliberal, só fará consagrar essa posição subalterna, sob 

os aplausos do mercado financeiro e da grande mídia conservadora. (PAULANI, 

2019a, p. 55) 

O trabalho de Paulani, então, traz a dimensão material da base de produção ideológica ao 

abordar o movimento de retorno do Brasil à segunda fase e os trilhos ultraliberais4. Nesse sentido, o 

neoliberalismo aparece como uma condição de alteração das condições materiais e, portanto, precisa 

de maior investigação se se toma como fundamento metodológico a ligação entre base e 

superestrutura. Por isso, foi consultado outro artigo de Paulani, “Neoliberalismo e retórica: o capítulo 

brasileiro” (2004), em que a autora retoma o surgimento do discurso econômico liberal na década de 

1980 e seus desdobramentos no Brasil. Para a economista, o neoliberalismo não constitui uma teoria, 

mas prescrições de reinserção do mercado dentro do Estado. 

Paulani (2004) indica que a publicação da Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, de 

John Keynes, em 1936, e portanto depois da crise de 1929, acontece no mesmo período em que o 

Estado de bem-estar social se desenvolve e se estabiliza por três décadas na Europa, o que deixa o 

neoliberalismo de escanteio. Essa doutrina é retomada pós-Segunda Guerra Mundial por Friedrich 

Hayek, que, ao ansiar por uma reconstrução europeia livre das amarras do Estado, publica, em 1944, 

O caminho da servidão. Em 1947, Hayek convoca uma reunião com economistas e políticos 

concordantes com ele para fundar a Sociedade de Mont Pèlerin – composta por Milton Friedman, 

Karl Popper, Lionel Robbine e Ludwig von Mises, entre outros –, que defendia o desenvolvimento 

pleno do capitalismo sem regras, as quais, para esses membros de Mont Pelérin, correspondiam a um 

novo nazismo alemão. A base dessa argumentação era a de que a população é controlada, e o laissez 

faire garantiria o individualismo, a liberdade, o direito à propriedade e à concorrência entre os 

indivíduos, fundamentais ao mercado livre; ou, ao contrário, o mercado seria, para esses autores, a 

única condição que condiz com a primazia do indivíduo.  

No entanto, como indica Paulani (2004), a defesa do mercado livre e da primazia do indivíduo 

se fortalece enquanto teoria porque necessariamente dispensa a Ciência, especialmente a economia 

neoclássica – pela qual, para esses autores liberais, não se pode chegar ao mundo ideal controlado 

pelo mercado, e pela qual não se demonstra nem se prova mais nada; não em termos econômicos, 

pelo menos. Não é à toa, então, que o discurso neoliberal encontra ressonância na vertente pós-

                                                           
4 O ultraliberalismo, representado por Bolsonaro e Trump, pode ser considerado um desenvolvimento do neoliberalismo, 

relativo à década de 1970 e de nomes como os de Margaret Thatcher e Ronald Reagen. Não há consenso entre economistas 

e teóricos sobre esses termos, mas há referências ao ultraliberalismo como o neoliberalismo selvagem, e o neoliberalismo 

como o liberalismo conservador e autoritário.  
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moderna: como aponta Terry Eagleton (1998), o pós-modernismo é, ao mesmo tempo, radical e 

conservador5; pode ser lido como anarquista, mas não prescinde de valores tradicionais, segundo os 

quais o sujeito autônomo, na prática, não pode existir sob risco de se penalizar o próprio mercado. 

Em outras palavras, desvinculando-se da ciência econômica sob a inegável defesa da autonomia do 

indivíduo, o neoliberalismo é uma prescrição de condução da economia com o único objetivo de 

obtenção da maior quantidade possível de lucro. Segundo Paulani, é no artigo “The retoric of 

economics”, de Deirdre McCloskey, de 1983, que o neoliberalismo é defendido como um “projeto 

retórico”. 

No Brasil, no entanto, a chegada da agenda neoliberal é diversa do que a prescrita na Europa, 

segundo a economista, devido às idiossincrasias do país que não permitem, por um lado, que ela seja 

implementada sem graves consequências – não sem antes haver a estabilização da moeda, realizada 

pelo plano Real, por exemplo – e por outro, pela constante presença da academia e de economistas 

nos governos da “República dos Bacharéis”, que fazem uma mediação dessas políticas. A 

argumentação da autora, então, é a de que, embora o neoliberalismo tenha sido mundializado, em 

cada país houve uma implementação diferente6, inclusive de maneiras que evidenciam problemas e 

questionam práticas de outros continentes, pela sua simples impraticabilidade. A autora conclui com 

o seguinte: 

Como já assinalamos, a crítica da Economia Política, ou crítica do discurso 

econômico, busca desvendar, por trás da pretensa cientificidade desses textos, 

constrangimentos de natureza ideológica, enganos involuntários, prescrições 

normativas disfarçadas de conhecimento positivo etc., e não há como efetivar essa 

operação de desvendamento sem atentar para a “retórica” desses discursos e as armas 

que eles utilizam para que se fazerem ouvir. Encarado dessa perspectiva, qual seja, 

a da análise retórica do discurso econômico, o “projeto retórico” começou na metade 

do século XIX, pelas mãos de um pensador mouro, e continua hoje extremamente 

atual, apesar de seu idealizador ser dado amiúde como cachorro morto. (PAULANI, 

2004, p. 19) 

Criticar o discurso econômico, ou “desvendar” sua vinculação com a realidade brasileira, bem 

como seu percurso histórico, como fez a economista Leda Paulani nos trabalhos referenciados, é 

procurar entender a ideologia pelas suas mediações superestruturais sem deixar de levar em 

consideração o contexto específico em que ela circula; além disso, como aponta Volóchinov (2018 

[1929]), há o movimento dialeticamente inverso, em que as ideologias se tornam forças que 

                                                           
5 Sobre isso, Leda Paulani traz uma citação de Terry Eagleton (1998): “quanto mais esse sistema apela para valores 

metafísicos para se legitimar, mais suas atividades racionalizantes, secularizantes, ameaçam esvaziá-los”. Entendemos 

que se refere ao nacionalismo, à religião e à família que, em teoria, estariam em contradição com o neoliberalismo, mas 

sem a defesa desses valores, esse modelo perderia sua condição de existência. 
6 Nem mesmo os países latino-americanos podem ser comparados nesse sentido. Enquanto que no Chile as políticas 

neoliberais entraram sob o duro regime de Pinochet, que privatizou inclusive a água, na Argentina a altíssima inflação 

desencadeada fez o governo voltar atrás e reestatizar alguns setores. 



26 
 

  

influenciam as bases econômicas. Esses são, justamente, fundamentos do método sociológico da 

linguagem, porque procuram a base de um sistema ideológico e, igualmente, a efetividade de um 

discurso nos signos ideológicos e nos sentidos sociais que produz. Pode-se dizer que a economista 

não procura o encaixe de um quadro categorial, nem a compreensão lógica dos fenômenos apenas por 

sua descrição, mas pelo duplo movimento de generalidade e especificidade, que fornece 

inteligibilidade histórica ao que se propõe revelar. A esse movimento pode ser associada a seguinte 

passagem de Volóchinov: “A existência não é apenas refletida no signo, mas também é refratada 

nele. [...] Justamente aquilo que torna o signo ideológico vivo e mutável faz dele um meio que reflete 

e refrata a existência” (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 113). 

O duplo movimento ao qual se refere Volóchinov é um afastamento da concepção mecanicista 

de ideologia, como aponta o trabalho de Luiz Rosalvo sobre esse conceito no círculo: 

O modo como os intelectuais marxistas russos, envolvidos em diferentes graus no 

processo revolucionário em andamento na Rússia no início do século XX, lidaram 

com esse problema e pensaram a ideologia e as relações entre base e superestrutura 

constitui um dos momentos mais importantes da história do conceito e afeta 

diretamente a sua apropriação pelo trabalho do Círculo de Bakhtin, que, em grande 

medida, pode ser visto como uma tentativa de explorar, na teoria da linguagem e da 

estética, aportes teóricos do marxismo sem necessariamente aderir às inclinações 

mecanicistas de algumas de suas correntes. (ROSALVO, 2017, p. 57) 

 Tal afastamento aponta para um sentido dialético que fundamenta também os trabalhos da 

economista Leda Paulani aqui resenhados e sua diferença com os trabalhos de Ciência Política 

abordados no início do capítulo. Retomando esses trabalhos, tanto Galvão quanto Dibai (2018) 

mantêm a análise ideológica no nível superestrutural, levando em consideração os conceitos de direita 

e esquerda e as influências europeias e estadunidense para o desenvolvimento da extrema-direita no 

Brasil, nos anos 2010. Já Paulani (2019a) buscar evidenciar as modificações sociais pelas quais 

passou o Brasil de modo que tais ideologias receberam um reforço, culminando na eleição de 

Bolsonaro. Essas modificações podem ser investigadas pelo fenômeno do neoliberalismo, o qual é 

apenas citado nas conclusões das pesquisadoras de Ciências Sociais, e que, diante deste levantamento 

bibliográfico, configura um caminho a ser tomado por esta pesquisa.   

 

2.1 Trabalhos de Análise do Discurso 

No artigo “Operações enunciativas do discurso da extrema-direita”, José Luiz Fiorin seleciona 

exemplos do discurso desse grupo político, proferidos por figuras como Jair Bolsonaro, Ricardo 
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Vélez, Ernesto Araújo, Damares Alves e Iolene Lima7 para evidenciar as operações enunciativas neles 

presentes. A primeira operação abordada pelo autor é a da universalização abstrata. Jair Bolsonaro 

declarou no seu discurso de posse: “Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e 

nossa tradição judaico-cristã” (Bolsonaro, 23/11/2018), assim como Ricardo Vélez, também no 

momento de sua posse: “[...] sociedade brasileira, que, na sua essência, é conservadora [...]” (Vélez, 

23/11/2018). Fiorin analisa que essas declarações anulam as diferenças e contradições dos próprios 

brasileiros ao se referirem aos seus anseios, construindo, assim, uma unidade superior de nação, que 

se intercambia entre Estado e governo, ambos legítimos, nesses discursos, para a defesa de valores 

conservadores.  

Complementar a essa operação de universalização, o discurso de Damares Alves incorpora as 

diferenças entre os brasileiros de modo a naturalizá-las, segunda operação enunciativa apontada pela 

autor, que traduz a condição de dominância: “menino veste azul e menina veste rosa” (Alves, 

31/01/2019). Ou seja, as diferentes condições em que se encontram grupos da sociedade são naturais 

e, portanto, resta aos subalternos apenas a obediência, visto que pouco ou nada se pode fazer a respeito 

das leis da natureza. Nessa esteira, ainda segundo Fiorin, os mais fracos, aqueles que estão mais 

abaixo do eixo vertical, são desprezados pelo discurso que afirma “Eu tenho cinco filhos. Foram 

quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher” (Bolsonaro, 05/04/2017), o que 

caracteriza a terceira operação enunciativa, a superposição de duas isotopias: a nacionalista e a 

religiosa.  

O autor explica que o nacionalismo, como aparece no discurso da extrema-direita brasileira, 

implementa a noção de comunidade indivisa, não espacialmente, mas ideologicamente, já que se 

refere a um conjunto específico de valores: a nação brasileira é aquela que luta pelo bem e por valores 

conservadores, independentemente de os inimigos, segundo essa axiologia simplista, poderem ser os 

próprios brasileiros, como disse Bolsonaro em “Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar 

sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos 

de nossa pátria” (Bolsonaro, 28/10/2018). 

Fiorin também aponta dois temas recorrentes da nova direita: o “marxismo cultural” e a 

“ideologia de gênero”. O primeiro, conforme explica o autor, refere-se a uma teoria conspiratória que 

acredita em um programa organizado pelos teóricos da escola de Frankfurt, a partir das ideias do 

filósofo Antonio Gramsci, que objetiva a destruição da civilização ocidental por meio da substituição 

de valores tradicionais, como o de família, por valores aniquilatórios, como feminismo, 

                                                           
7 Ricardo Vélez foi o primeiro Ministro da Educação do governo Bolsonaro; Ernesto Araújo é o Ministro das Relações 

Exteriores; Damares Alves é a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e Iolene Lima é secretária 

substituta da Secretaria do Ensino Básico. 
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multiculturalismo, homoafetividade e ateísmo. Estaria em curso, então, a implementação do 

comunismo no Brasil, com a imposição doutrinária marxista nas escolas brasileiras e em todos os 

campos da cultura. Aqui, segundo o linguista, opera uma subversão semântica: em vez dos antônimos 

capitalismo e comunismo, tem-se a oposição entre socialismo e civilização ocidental, operação que 

reforça o mascaramento das contradições da sociedade em prol da ideia de que ela é una e está 

ameaçada. 

A segunda isotopia à qual o autor se refere é a religiosa, que aparece já no slogan do governo 

federal “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos” que defende, por exemplo pelas palavras da 

ministra Damares Alves, que a escola não deveria ensinar a teoria da evolução: “A igreja evangélica 

perdeu espaço na História. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da 

evolução entrar nas escolas [...]” (Alves, 09/01/2019), em consonância com as de Iolene Lima: “Numa 

cosmovisão cristã, o aluno vai aprender que o autor da história é Deus, o realizador da geografia é 

Deus. Deus fez as planícies, Deus fez o relevo, Deus fez o clima” (Lima, 27/03/2019). Cria-se, então, 

ainda segundo Fiorin, uma “cruzada para salvar a civilização ocidental da destruição promovida pelo 

‘marxismo cultural’” (FIORIN, 2019, p. 376), cuja referência exemplar é Donald Trump, também 

defensor da civilização ocidental e denunciador do “marxismo cultural”, segundo a concepção da 

extrema-direita brasileira.  

Outros aspectos apontados pelo autor como característicos do discurso reacionário da nova 

direita são: a recorrência de um léxico cujo prefixo é o -re – como em “restaurar”, “reerguer” e 

“regeneração” ditos por Bolsonaro; a anti-intelectualidade, expressa na associação de qualquer 

conhecimento à sua utilidade, inclusive na fala de Marcus Vinícius Rodrigues8 ao se referir ao Exame 

Nacional do Ensino Médio; a pretensão de ser não ideológico, porque se apoia em fatos e no 

verdadeiro, enquanto que o discurso de esquerda é ideológico porque é distorcido. Além disso, Fiorin 

aborda mais quatro operações enunciativas fundantes da retórica desse discurso:  

1) exemplificação saliente – participa do discurso de ódio ao atribuir a um grupo características 

difamatórias ou desumanizantes por meio de um sofisma de indução; é o caso da fala “Não 

fazem nada, eu acho que nem pra procriar servem mais” (Bolsonaro, 03/10/2017) ao se referir 

aos quilombolas; 

2) hiperbolização – destaca aquilo que está sendo exposto por meio de uma maior intensidade 

semântica, como em “viajando, o brasileiro é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o 

assento salva-vidas do avião; ele acha que sai de casa e pode carregar tudo [...]” (Vélez, 

06/02/2019); 

                                                           
8 Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
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3) eufemização – paralela à hiperbolização, que incide normalmente sobre os considerados 

“inimigos”, a eufemização há uma menor carga semântica para que se atenue algo 

desagradável, como é o caso da fala “Ele não foi multado por pescar. Ele foi multado porque 

estava com uma vara de pesca. O fiscal presumiu que ele estava pescando” (Salles, 

10/12/2018) do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao se referir ao caso de Bolsonaro 

pescando em uma área de proteção ambiental em 2012; 

4) oximorização – termos semanticamente opostos são empregados em uma mesma construção, 

de modo a revelar as incoerências da própria nova direita, como em “Brasil acima de tudo” 

(slogan do governo federal), embora Bolsonaro tenha batido continência à bandeira dos 

Estados Unidos em sua posse.  

Fiorin conclui citando as ideias de protofascismo e de fascismo eterno de Umberto Eco (2018), 

cuja caracterização se aproxima da do discurso da nova direita brasileira pelo  

[...] culto à tradição; recusa à modernidade, apesar de cultuar a tecnologia; anti-

intelectualismo; recusa ao desacordo; medo da diferença; nacionalismo e apelo à 

xenofobia; obsessão da conspiração; luta entre o bem e o mal; desprezo por aqueles 

vistos como mais fracos (machismo, homofobia etc.); populismo quantitativo; 

discurso com léxico pobre e sintaxe rudimentar [...]. (FIORIN, 2019, p. 381) 

Já no artigo “A retórica do mito: uma análise do desempenho oratório de Bolsonaro na 

propagando eleitoral”, de Carlos Piovezani, são analisados o primeiro e o último programa do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral (doravante HGPE) desse candidato, a partir das ideias de retórica e 

de estudos prosódicos, com base nos estudos de Michel Foucault e Michel Pêcheux. O autor parte da 

exposição de que uma abordagem discursiva não deve considerar elementos como problemas de 

dicção ou desvios da norma culta, embora essas características sejam apontadas pelo senso comum 

como participantes do discurso de Jair Bolsonaro. Em vez disso, essa abordagem deve responder por 

que um determinado enunciado aparece e não outros, de modo a “identificar e interpretar os fatores 

da historicidade inscritos no próprio âmago do que foi dito e das formas de dizer” (PIOVEZANI, 

2019, p. 385), como desenvolveu Foucault; e deve considerar as “condições históricas e sociais de 

produção discursiva e a partir das posições às quais de filiam os sujeitos do discurso” (PIOVEZANI, 

2019, p. 385), como desenvolveu Pêucheux.   

Piovezani argumenta que há a produção dos efeitos de sentido de franqueza, interação, 

veemência e antagonismo nesses programas eleitorais, que foram ao ar na televisão aberta a partir do 

dia 31 de agosto de 2018. Os primeiros HGPE, relativos ao primeiro turno das eleições, tinham 12 

minutos de 30 segundos de duração, dos quais, segundo a divisão feita a partir do número de 

representantes no Congresso Nacional, oito segundos estavam disponíveis ao Partido Social Liberal; 
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e nesse tempo Bolsonaro disse o seguinte: “Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa 

pátria rumo à vitória”. O linguista analisa e descreve a velocidade, cadência e volume da voz, de 

modo a explicitar padrões entoacionais, como sílabas salientes e pausas; considera a rigidez da 

pronúncia, provocada pelo realce do “s” em “vamos”, por exemplo, o que deixa a fala pouco autêntica 

– em oposição ao pouco policiamento de marcação desse “s”, comum aos falantes. 

Essa rigidez, segundo o autor, somada à ênfase, ao drama, à tensão e à energia empregados 

resultam em uma imagem que contraria aquela adotada na campanha do candidato até então que o 

mostrava como um homem comum, do povo. As propriedades prosódicas remetem aos atos de fala, 

argumenta Piovezani, às modalidades deônticas e epistêmicas, cuja combinação é ditada pelo 

ideologia com a qual o sujeito social se identifica e nela se insere. No caso de Bolsonaro, no primeiro 

HGPE ele se utiliza de afirmações categóricas que promovem certeza e importância ao que diz, 

amenizadas pelo semblante sorridente. Ainda, são destacados o apelo ao coletivo e à interação com o 

eleitor, a falta de traquejo, evidente com a clara leitura do texto à sua frente, e um “apelo ético e 

patético, cujos fins são não somente a adesão a uma posição ou seu reforço e a oposição a um 

adversário, mas também a exortação de ânimo à ação [...]” (PIOVEZANI, 2019, p. 391). 

No último HGPE, que foi ao ar entre 12 e 26 de outubro de 2018, o PSL, que então liderava 

as pesquisas de intenção de voto, dispunha de cinco minutos e dividia o tempo com o outro candidato 

à presidência, Fernando Haddad. Desses cinco minutos, os dois primeiros eram dedicados ao PT: 

denúncias e ataques a seus integrantes e notícias veiculadas por revistas e jornais sobre escândalos de 

corrupção com uma narração sensacionalista, segundo Piovezani. A fala de Bolsonaro, depois dessa 

introdução, é a seguinte:  

Há quatro anos, eu decidi disputar a Presidência da República. 
Num primeiro momento, eu confesso, era difícil, até para mim, aquela situação. Como 

vencer um sistema? Como vencer uma máquina tão aferrada no terreno, como é essa 

máquina que existe em Brasília? Políticos poderosos. Sabia que não teria um grande ou 

médio partido ao meu lado, não teria tempo de televisão, não teria fundo partidário, não 

teria nada.  
Mas eu tinha algo dentro de mim: nós temos que fazer algo diferente.  
Como cristão, eu adotei uma passagem bíblica, João (VIII, 32): “E conhecereis a verdade, 

e a verdade vos libertará”.  
E mantive essa bandeira em pé. Comecei a andar por todo o Brasil. Começamos a detectar 

problemas. E como resolvê-los sem dinheiro? Porque sabemos das dificuldades, depois das 

passagens desses últimos governos, que mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, 

moral e econômica. 
Mas, a fé, a vontade e a persistência se fez presente. Eu digo que o milagre é eu estar vivo, 

depois daquele episódio em Juiz de Fora. Que eu considero Juiz de Fora a minha segunda 

cidade natal. Lá, eu nasci de novo. Salvaram a minha vida. Logicamente, a mão de Deus 

se fez presente. 
Hoje, nós temos uma possibilidade concreta, real, de ganharmos as eleições no próximo 

domingo. O que precisamos para tal? É nos mantermos unidos. Combater as mentiras. 
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Meus irmãos, meus amigos, o momento é de união. Se essa for a vontade de Deus, eu 

estarei pronto para cumprir essa missão.  
Ninguém faz nada sozinho. 
Com uma equipe boa ao meu lado, com pessoas maravilhosas, que são vocês, nós temos 

como fazer um Brasil melhor para todos. 

Estou aqui nessa missão, porque acredito em você, brasileiro. E você está aí nos assistindo 

porque acredita no Brasil. 
Faremos um governo para todos.  
Meu muito obrigado mais uma vez. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. 

Depois dessa fala, era passado um clipe que combinava a voz de um cantor nordestino, seguido 

de uma advertência feita por uma apresentadora que diz: “Atenção! Nas próximas horas, os 

adversários de Bolsonaro vão tentar de tudo para enganar você. O PT mentiu durante 13 anos. Fique 

agora com os últimos cinco minutos de mentiras do PT”, referindo-se ao programa eleitoral de 

Fernando Haddad, que começaria em seguida. Piovezani aponta algumas mudanças em relação ao 

primeiro HGPE: embora ainda permaneça a rigidez da pronúncia, agora a modalidade enunciativa e 

as escolhas lexicais são mais amenas e caracterizam tranquilidade e maior espontaneidade. Chama a 

atenção do autor a expressão “até para mim”, na segunda frase, porque ela mescla elementos 

confessionais, supervalorização da própria imagem, coragem, perseverança e humildade, em uma 

tentativa de despertar a benevolência do auditório.  

O autor segue com a análise lexical, gramatical e prosódica da fala de Bolsonaro na 

propagando eleitoral, indicando como a configuração fonética, como pausas e tons interrogativos, 

termos como “sistema” e “máquina”, encadeamentos entre “nós temos que fazer algo diferente” e 

“ninguém faz nada sozinho”, bem como o uso do “nós” inclusivo constróem, juntamente a 

movimentos de câmera, uma imagem do candidato de que ele é resiliente, cristão, sereno e possuidor 

de uma consciência de dever. Em particular, Piovezani destaca os momentos que se referem ao 

renascer em Juiz de Fora, momento mais dramático da propaganda, cujos expedientes prosódicos 

intensificam a convicção em uma intervenção divina; e os usos de primeira pessoa do plural, em um 

“eixo docere, delectare et movere, ou seja, fazer-saber, emocionar e fazer-agir” (PIOVEZANI, 2019, 

p. 402) que identifica os membros de uma comunidade, e do singular, que permite ao candidato se 

colocar, sozinho, como o escolhido para a tarefa de salvar o Brasil. 

Piovezani conclui ressaltando a importância desse HGPE, visto que foi uma das poucas falas 

públicas de campanha do então candidato, já que ele participou de apenas dois debates eleitorais; e 

nessas poucas falas eleitorais, Bolsonaro refere-se a Deus, à crise, à sua própria fé e persistência, mas 

não há “sequer uma única discussão ou proposta de política pública” (PIOVEZANI, 2019. p. 405). A 

fala enfática do candidato revela, por um lado, sua vontade de se colocar como um escolhido divino 

e, por outro, escolhas lexicais e expressões faciais mostram-no como um homem comum, e seus 

mecanismos oscilam entre franqueza, interação, veemência e antagonismo.  
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No trabalho “Eleições 2018 – o discurso cínico como estratégia de construção de um mito na 

política” (2019), da professora Luciana Carmona Manzano e da doutora Lígia Mara de Araújo, as 

pesquisadores procuram conceituar o discurso cínico e como ele opera na construção da imagem de 

Jair Bolsonaro durantes as eleições de 2018. Para tanto, elas selecionam como corpus a entrevista 

cedida pelo então candidato ao programa Roda Vida, em 30 de julho daquele ano; e argumentam que 

o discurso cínico – conforme estudado por Vladimir Safatle, Maria Rita Kehl e Eugênio Bucci – que 

geralmente se relaciona com o bizarro e com o absurdo, tornou-se verdade, configurou-se em uma 

“política nova”, criou hegemonia de sentidos e, por isso, venceu tais eleições. Para tanto, as autoras 

fazem referências a estudos das ciências sociais, relações internacionais, a condições históricas de 

emergência da nova direita, ao discurso político e, por fim, à prática política.  

Primeiro, Manzano e Araújo procuram inventariar a ascensão da extrema-direita pelo mundo, 

a qual possui diversas motivações históricas, ideológicas, políticas e econômicas: na União Europeia, 

enquanto a Inglaterra deixou o bloco europeu, a França teve como uma das mais votadas uma 

candidata de extrema-direita9 e a Alemanha vê esse espectro político alcançar representantes no 

parlamento; os Estados Unidos elegem Donald Trump e o Brasil, Bolsonaro, representante de uma 

direita antidemocrática. Segundo as autoras, o trabalho da pesquisadora Esther Solano Gallego aponta 

para algumas questões nacionais fundamentais para esse giro à direita, como o impeachment de Dilma 

Rousseff, a fragmentação do Congresso e a crise política, que desestabilizaram as instituições do país. 

Além disso, o judiciário “extrapolou suas funções ao judicializar a política e promover um espetáculo 

pela luta moralista, populista e punitiva contra a corrupção” (MANZANO e ARAÚJO, 2019, p. 415), 

em que juízes ganham caráter de celebridade em notícias espetaculares difundidas pela mídia a 

respeito de casos de investigação como o Mensalão e a Lava Jato. 

Essa situação, continuam as autoras, relaciona-se com uma mídia panfletária e com a rápida 

propagação de notícias associadas às redes sociais que, por sua vez, acrescentam as fake news à 

equação. Também se soma o entendimento conservador de uma classe média que se vê ameaçada 

diante da ascensão social das camadas populares durante os governos de Lula, o que, segundo o 

professor Tales Ab’Saber, causa uma cisão entre aqueles que se veem em uma posição simbólica de 

senhor de escravos que repudia a vida popular como inimiga. Além disso, a raiva antipetista e as 

igrejas evangélicas, que possuem grande alcance popular, também configuram outros elementos 

relevantes para o fortalecimento do pensamento conservador e militarizante da segurança pública, 

amparados por uma Formação Discursiva moralista, que amplia o populismo de direita e movimentos 

                                                           
9 As autoras referem-se a Marine Le Pen, que, embora tenha sido uma das mais votadas pela população francesa, perdeu 

a disputa presidencial em 2017 para Emmanuel Macron no segundo turno. Atualmente ela é presidente da Frente Nacional, 

partido político francês de extrema-direita. 
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como o MBL e o Vem pra Rua. Manzano e Araújo, ainda, apontam a utilização de Big Datas10 para 

a formação de um novo comportamento político mais relacionado à internet e menos aos partidos, e 

é nesse contexto que a figura de Jair Bolsonaro se forma como aquele que combate os inimigos – 

sejam eles os corruptos, os petistas ou os esquerdistas – e que usa o medo para a defesa de valores 

tradicionais.  

Depois, as autoras indicam os estudos de Lauro José Baldini, Patrícia Leal Di Nizo, Mônica 

Ferreira Cassana, Peter Sloterdijk, Slavoj Žižek e Michel Foucault para a conceitualização de discurso 

cínico, sintetizado por elas da seguinte forma:  

um discernimento (dis)simulado fruto de um processo de formação social 

capitalista que é forjado na atualidade [...] traz à tona um posicionamento discursivo 

benéfico, de modo particular, ao próprio sujeito social, revestido de uma estratégia 

linguística que simula a emergência de uma universalidade ideológica, e inscrito em 

práticas discursivas que legitimam o discurso político e o sujeito discursivo. 

(MANZANO e ARAÚJO, 2019, p. 418, grifo das autoras)  

O discurso cínico, então, segundo as autoras, está inserido em uma relação de poder/saber, em 

que o poder cria aparente autonomia/soberania de alguns saberes e coage e controla outros, de modo 

a deslocar a ordem do absurdo/bizarro, operando um apagamento histórico e, pela repetição infinita 

de determinados enunciados, monopolizam esse mesmo poder de saberes dissimulados. A questão da 

história relaciona-se, por sua vez, com a da memória: o que antes poderia ser considerado absurdo, 

agora é um discurso pedagógico, cínico, não argumentativo e hegemônico, produzindo o efeito de 

“memória do estilhaço” (MANZANO e ARAÚJO, 2019, p. 420). 

Na continuação, as autoras seguem para a análise do corpus e consideram o fato de que 

Bolsonaro foi o último a participar do programa Roda Viva, quando já havia uma tensão provocada 

por questionamentos públicos de outros candidatos às falas midiáticas do deputado. Em vez de 

responder a esses questionamentos, Bolsonaro preferiu ignorar a indignação dos demais e adotar um 

discurso desengajado, o que apaga o domínio de memória do já dito. As pesquisadoras transcrevem 

a primeira resposta dada por ele na entrevista, quando perguntado sobre qual legado gostaria de deixar 

para o Brasil, caso fosse eleito: 

Um redirecionamento do Brasil no tocante a sua política, nós cansamos da esquerda, queremos 

um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, que respeite a 

família, também as crianças em sala de aula, que jogue pesado na questão da segurança pública 

                                                           
10 Big Datas são o processamento massivo de dados para a produção e distribuição de conteúdos aos usuários de redes 

sociais na internet. Há diversas reportagens e documentários (como o Driblando a democracia: como Trump venceu, de 

Thomas Huchon, 2018) relacionando a atuação da empresa Cambridge Analytica, que articula a coleta de dados e a 

comunicação eleitoral à eleição de Trump e ao Brexit. Steve Bannon, estrategista da campanha de Donald Trump, foi 

preso nos Estados Unidos em agosto de 2020, e sua relação com a família Bolsonaro está sob investigação. Eduardo 

Bolsonaro, deputado federal pelo PSL, se referiu a Brannon como “pessoa ícone no combate ao marxismo cultural” em 

novembro de 2018: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-20/os-lacos-do-cla-bolsonaro-com-steve-bannon.html. 

Acesso em: 21 ago. 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-20/os-lacos-do-cla-bolsonaro-com-steve-bannon.html
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pra você exatamente proporcionar paz a todos, que você realmente implemente políticas que tire 

o Brasil dessa atual situação em que se encontra, valorize o homem do campo, jogue pesado contra 

o MST e que tenha se aprofunde o seu comércio, em especial, com países melhores que nós, esse 

é o nosso sonho, é essa nossa vontade nessa batalha inicialmente. 

Esse trecho indica, segundo as autoras, como opera o discurso cínico: o “nós” indica que 

Bolsonaro se considera um porta-voz daqueles que não são ideologicamente marcados, já que 

“ideologia” não se refere à direita, mas cria um efeito de memória de que o PT é a esquerda, 

ideológica. Além disso, elas observam o desengajamento histórico de quem fala e o estilhaço de 

história que aparece, por exemplo, na contradição entre os indivíduos do campo, que devem ser 

protegidos, e da sigla do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem teto (MST), que deve ser 

criminalizada, apagando-se o traço coletivo dos trabalhadores e individualizando os interesses dos 

grandes proprietários de terra. Outro trecho separado pelas autoras é o seguinte:  

Leonêncio Nossa: Voltando à questão da ditadura, tivemos na presidência da república nesse 

período democrático um homem que passou pelo exílio, o outro foi preso político e teve até uma 

senhora oriunda da luta armada, o senhor fala com muita desenvoltura sobre esse período e já 

rendeu homenagens a agentes da repressão, então o senhor vai ter peito pra abrir os arquivos e 

permitir que a sociedade tenha acesso aos arquivos da ditadura? 

Jair Bolsonaro: Primeira coisa, essa senhora é Dilma Rousseff, não é isso? [...] Onde ela esteve 

semana retrasada? Representando Folha de São Paulo em Cuba, na democracia cubana. Vocês 

acham que essa senhora lutou por democracia? [...] Pera um pouquinho, o primeiro marido dela, 

tá, Cláudio Galeno, tá vivo ainda, mora no México, ele sequestrou um avião com 96 a bordo e foi 

pra qual país democrático? Foi pra Cuba. O segundo marido dela acabou de morrer, morreu há 

pouco tempo, Carlos Araújo, ele contou tranquilamente num programa de televisão que durante 

a lua de mel com Dilma Rousseff fazia o que pra estimular o seu relacionamento com toda certeza, 

expropriava bancos, roubava armas em quartéis e roubava caminhões de carga na baixada 

Fluminense, tá a herança dela aí. [...] Tem mais arquivo nenhum, tá? [...] É uma ferida que tem 

que ser cicatrizada…Esquece isso aí! É daqui pra frente [...]. 

Para Manzano e Araújo, esse trecho deve ser observado por duas perspectivas: uma é a de que 

a primeira resposta dada por Jair Bolsonaro é constituída de outra pergunta, no caso retórica, que 

reconduz o debate à introdução de um discurso cínico, que deslegitima Dilma Rousseff como cidadã 

histórica, deslocando-a do conjunto de chefes de Estado e trazendo-a para a sua condição de mulher 

e que, portanto, deveria explicar seus atos e ter sua vida particular, sujeita a de seus maridos, 

escancarada ao público. A outra diz respeito aos arquivos da ditadura aos quais se refere o jornalista; 

ao responder que eles não existem mais, Bolsonaro encerra as possibilidades interpretativas: 

[...] tem um efeito que quase foge à ordem do discurso, não há uma resposta direta, 

sim ou não, mas a recusa da própria pergunta como se os arquivos não existissem, 

quando fogem à ordem do discurso e beiram o absurdo ao se ligar a uma prática 

discursiva conservadora e também produzir um efeito de memória perverso, 

apagando toda a história da tortura [...] em formulações que descartam a própria 

essência da questão do jornalista. (MANZANO e ARAÚJO, 2019, p. 425) 
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Essa negação da história, apontada pelas pesquisadoras, faz emergir o discurso cínico que se 

descola de questões argumentativas, assumindo caráter hegemônico e posição autoritária. Por fim, 

elas fazem mais um recorte da entrevista, uma resposta do então deputado sobre a manutenção das 

políticas de cotas no Brasil, às quais Frei Davi, autor dessa pergunta, se referiu como “fantásticas”: 

Jair Bolsonaro: É fantástica pra ele, pra mim não, eu até perguntaria se eu pudesse perguntar pra 

ele, a minha filha, é justo entrar na faculdade por cotas? [...] Isso é questão de mérito, competência, 

se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acreditam que sejam bons, porque que não 

estudam no ensino básico aqui atrás para que tenham melhor base e sigam carreira numa situação 

de igualdade, por que essa política de dividir o Brasil de brancos e negros, homens e mulheres, 

nordestinos e sulistas?  

Maria Cristina Fernandes: O que o senhor propõe pra resgatar a dívida da escravidão, deputado?  

Jair Bolsonaro: Mas que dívida, eu nunca escravizei ninguém na minha vida, que dívida é essa? 

[...] Olha só, olha só, se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, os próprios 

negros que entregavam os escravos [...] Que dívida é essa? [...] Mas que dívida é essa, meu Deus 

do céu? 

 Aqui, o discurso cínico, argumentam Manzano e Araújo, é inserido em relação a duas 

Formações Discursivas antagônicas historicamente construídas em relação aos direitos de grupos 

amparados pelas políticas públicas de cotas. Mais uma vez, como argumentam as autoras, a pergunta 

retórica feita pelo entrevistado sobre a cisão da sociedade brasileira (“Mas que dívida é essa?”) torce 

e (dis)simula enunciativamente, negando a história e as diferenças impostas pelo mundo capitalista. 

Quando se pergunta sobre a dívida, o então candidato extrapola as Formações Discursivas rumo à 

barbárie, evocando um sentido totalitário para o qual não há contra-argumentos. Manzano e Araújo 

concluem que os estudos sobre discurso cínico ainda carecem de aprofundamentos e continuidade, 

mas que é possível constatar que ele inclui a política naquilo que se refere ao individual, moralista e 

meritocrático, em que o outro é o mal e deve ser exterminado, enquanto que o ego é servido pelo 

bem. 

 

2.2 Considerações sobre os trabalhos de Análise do Discurso 

Os trabalhos de Análise do Discurso apresentados na seção anterior propõem análises das 

operações enunciativas, linguística e das Formações Discursivas. No entanto, pode-se perguntar, por 

exemplo, se as operações enunciativas adotadas por Bolsonaro também são procedimentos 

discursivos de outros candidatos; ou se nos demais HGPE (Horário Gratuito de Propagando Eleitoral) 

não houve momentos de franqueza e veemência. Se sim, essas análises podem ser complementadas 

pelo conceito de gênero do discurso. Como desenvolvida pelo Círculo, mas sintetizada por Bakhtin 

em Gêneros do Discurso, essa concepção permite que seja subsumido aquilo que é específico de um 
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enunciado do que é próprio de um gênero discursivo. Em outras palavras, cada gênero do discurso, 

relativo a uma esfera de atividade humana, como a política, possui enunciados relativamente estáveis: 

Esse enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no 

conjunto do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2016 [1953-

54], p. 11-12, grifos do autor) 

Esse três elementos aos quais Bakhtin se refere são aprendidos quase que como a língua 

materna: aprende-se os enunciados, estritamente ligados ao gêneros, a partir de enunciados alheios 

situados em situações reais. As formas do gênero, então, diferenciam-se das formas da língua por 

serem menos estáveis e mais livres, além de serem extremamente diversas. Embora menos estáveis 

que as formas da língua, há gêneros mais normativos, nos quais só é possível a expressão da 

individualidade do falante pelo tom, e gêneros em que é possível um maior uso criativo. De qualquer 

forma, não se trata de uma livre combinação de formas da língua, pois os gêneros sempre são, em 

alguma medida, coercitivos ao falante. 

Se se fala apenas dentro de gêneros, as formas da língua em si não carregam nenhuma 

expressão e são, portanto, neutras. Tanto orações quanto palavras apenas ganham valoração e 

suscitam resposta quando empregadas em enunciados, ou seja, quando tiverem um autor em situação 

de comunicação; isso significa que a relação do falante com o seu próprio discurso também é relevante 

para a definição de enunciado. Essa relação determina a composição e o estilo; um falante ocupa uma 

posição ativa em relação aos demais enunciados e tem uma relação valorativa com o objeto de seu 

próprio discurso; ambos influenciam na escolha dos meios linguísticos e das palavras, e orientam a 

entonação expressiva, traço constitutivo dos enunciados.  

Volóchinov (2018 [1929]) também se refere à neutralidade da palavra enquanto forma 

linguística, a qual assume caráter ideológico em enunciados vivos, ou seja, aqueles empregados entre 

as consciências individuais, que é social e que articula sua forma e conteúdo conforme a esfera com 

a qual se relaciona e a função ideológica que cumpre. A esfera política mobiliza, assim, gêneros 

discursivos específicos nos quais a palavra assume funções distintas, como em debates televisivos, 

entrevistas, palanques ou horários gratuitos; cada um constitui um gênero e a ele correspondem 

determinados temas, estilos e construções composicionais, conhecidos tanto pelos candidatos quanto 

pelos eleitores. É a partir desse conhecimento compartilhado do gênero específico que o signo 

ideológico assume uma função na vida e carrega diferentes vozes sociais. 
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Não é à toa que pesquisadores de diferentes áreas identifiquem divergências entre aquilo que 

Bolsonaro fala e o que seria esperado do discurso político. No artigo de Carlos Piovezani, 

contemplado na seção anterior, o linguista conclui que o que mais chamou sua atenção foi a ausência 

de propostas políticas no HGPE do PSL. Essa ausência só pode ser apontada quando já se espera que 

em uma propaganda eleitoral estejam presentes propostas políticas feitas por um candidato. Esse tipo 

de estranhamento também aparece em pesquisas de outras áreas sobre a extrema-direita brasileira, 

como no trabalho do cientista político Luis Felipe Miguel: 

Este anedotário11 é revelador do grau de irracionalidade do debate político atual. 

Ainda mais grave, porém, é o fato de que a paulatina ampliação do politicamente 

dizível, com a emergência do discurso contrário à solidariedade social propagado 

pela extrema-direita, permitiu que uma fatia importante das classes médias 

assumisse de forma clara seu desconforto com a redução da distância que a separa 

dos pobres. (MIGUEL, 2018, p. 26) 

Argumenta-se que a ampliação do dizível e a fuga do esperado referem-se a uma mudança 

que o gênero do discurso político tem sofrido no Brasil. Uma vez que o gênero refere-se a mais do 

que formas linguísticas, o enunciado integral – seu autor, as relações que ele estabelece com seu 

próprio discurso e com o outro, e sua entonação – mantém uma estreita ligação com as mudanças 

presentes na própria esfera política e naquelas interpenetradas por ela: 

As mudanças históricas dos estilos de linguagem estão indissoluvelmente ligadas às 

mudanças dos gêneros do discurso. [...] [os gêneros] refletem de modo mais 

imediato, preciso e flexível todas as mudanças que transcorrem na vida social. Os 

enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de transmissão 

entre a história da sociedade e a história da linguagem. (BAKHTIN, 2016 [1953-54], 

p. 20-21) 

Então, segundo essa passagem de Bakhtin, pode-se explicar o estranhamento que alguns 

pesquisadores apontam sobre o dizível do discurso político pela alteração que o gênero sofreu nas 

eleições de 2018, ligada a uma mudança na vida social. A fim de se verificar tal mudança no gênero 

e na vida social, será necessária, primeiramente, uma investigação sobre o neoliberalismo e, em 

seguida, uma descrição do gênero do discurso em questão, seu percurso histórico e sua relação com 

ideologia. Desse modo, conforme indica Rosalvo, é possível fazer a ligação entre o gênero e a 

existência histórico-social:  

[...] ao condensar certos modos temáticos, estilísticos e composicionais de apreender 

e atuar discursivamente na realidade, [os gêneros] constituem elementos 

fundamentais das práticas de interação, enformando, com variáveis graus de 

                                                           
11  O anedotário ao qual o autor se refere é o de que a maioria dos presentes nas manifestações de 2015 pró-impeachment 

de Dilma Rousseff acreditava, segundo pesquisa coordenada por Esther Solano e Pablo Ortellado, que o filho de Lula é 

dono da Friboi, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) é subordinado ao PT e que esse mesmo partido trouxe milhares 

de haitianos para fraudar as eleições no Brasil. 
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padronização, os enunciados nos quais os sujeitos articulam seu querer-dizer aos 

condicionamentos da existência histórico-social [...]. (ROSALVO, 2017, p. 166) 

Os modos temáticos, estilísticos e composicionais referem-se ao enunciado, cuja articulação 

entre o linguístico e extra-linguístico na produção discursiva é, justamente, a produção ideológica 

inserida pela normatividade dos gêneros e correspondente à materialização de uma consciência 

socialmente construída. Os gêneros são, portanto, a mediação entre o signo ideológico e a ideologia 

constituída pelas esferas das atividades humanas, nas palavras de Volóchinov: 

Cada campo de criação ideológica possui seu próprio modo de se orientar na 

realidade, e a refrata a seu modo. Cada campo possui sua função específica na 

unidade da vida social. Entretanto, o caráter sígnico é um traço comum a todos os 

fenômenos ideológicos. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 94, grifos do autor) 

Para esta pesquisa, isso se refere à série de entrevistas Presidenciáveis do programa Roda Viva, um 

contexto em que o discurso político é empregado sob a forma de entrevista televisiva, com 

procedimentos determinados. Com isso em vista, é possível identificar no que Bolsonaro se difere 

dos demais entrevistados – e daquilo que é esperado do gênero e que o compõe – e como essa 

diferenciação se relaciona ideologicamente com suas falas. 

 

Em síntese  

Com o fortalecimento dos discursos da extrema-direita no Brasil desde 2013 e a eleição de 

Bolsonaro em 2018, muitos pesquisadores de diferentes áreas debruçaram-se sobre essa questão, e 

fazer um levantamento bibliográfico de alguns desses trabalhos – cujo critério de seleção foi aqueles 

que tratavam diretamente do discurso do candidato – para definir os caminhos desta pesquisa foi o 

objetivo deste capítulo. No primeiro bloco de trabalhos consultados, da área de Ciências Políticas, a 

dissertação “A direita radical no Brasil pós-redemocratização: o caso de Jair Bolsonaro”, de Priscilla 

C. Dibai, investigou diversas entrevistas de Bolsonaro a partir das cinco categorias teóricas 

nacionalismo, xenofobia, racismo, Estado forte e anti-democracia, das quais foram verificadas 

categorias temáticas, sendo que “mito de uma nação homogênea” e de “nativismo autoritário” não 

encontraram expressão nas falas de Bolsonaro. A autora considera o mito da democracia racial e a 

anti-democracia de Bolsonaro como motivações para as temáticas apontadas e conclui que, apesar 

das diferenças, como o nativismo, a direita brasileira entra consonância com a europeia e que o 

discurso do candidato mescla o ultraconservadorismo punitivista com uma suposta inclinação para o 

liberalismo.  

Já o trabalho de Luíza Lopes Galvão “A nova direita brasileira chega ao Palácio do Planalto: 

uma análise do fenômeno e seus paralelos com a Alternative Right” investigou postagens na internet 
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de redes sociais do candidato, e chegou, por meio de análise de conteúdo, aos eixos “o problema do 

sistema”, “o problema da segurança”, “o problema do Estado grande e autoritário”, “a falsa divisão 

do país em grupos segmentados” e “outros conteúdos”. As conclusões da autora são de que as 

postagens do então candidato Bolsonaro apresentam uma lógica argumentativa, defendem programas 

econômicos ultraliberais, são influenciadas por Olavo de Carvalho e possuem paralelos com a 

alternative right, embora se diferenciem dela pelo elogio ao militarismo e aos valores cristãos.   

O artigo “Discursos paralelos, pero en sentido opuesto. Análisis de los populismos de Jair 

Bolsonaro e Andrés Manuel López Obrador”, de Azucena Carolina Serrano Rodríguezé, compara os 

presidentes brasileiro e mexicano, pelo viés do populismo presente em ambas as falas nas respectivas 

campanhas eleitorais. A autora utiliza o conceito de populismo como desenvolvido por Cas Mudde, 

e conclui que, embora os discursos populistas de Bolsonaro e de Obrador tenham surgido em 

contextos semelhantes nos dois países, as políticas inclusivas do PT resultaram em um discurso 

populista excludente e neoliberal no Brasil; ao passo que, no México, 30 anos de capitalismo 

neoliberal resultou em um discurso populista includente e keynesiano.  

Os trabalhos de Ciência Política consultados comparam o contexto brasileiro ao europeu, 

estadunidense e mexicano de modo a revelar o conteúdo das falas de Bolsonaro. No entanto, a crítica 

que se pode fazer a eles, por meio do método sociológico, é a de que as ideologias não explicam a si 

mesmas, ou seja, as diversas manifestações ideológicas não devem ser desancoradas de seu contexto 

de produção. Isso significa que as alterações na vida social promovidas pelo neoliberalismo, ou 

ultraliberalismo, devem ser investigadas para além de defesa da diminuição de impostos, bem como 

ideologias como o racismo, para além do mito da democracia racial e da anti-democracia. Ademais, 

não é consenso que o Brasil tenha passado por um período de Estado de bem-estar social durante os 

governos do PT, como vimos nos textos da economista Leda Paulani. Nesse sentido, o primeiro 

caminho que esta pesquisa deve seguir é aprofundar-se, na medida do tempo de que dispõe, nessas 

alterações nas condições da base material.  

No segundo bloco de trabalhos consultados, da área de Análise do Discurso, o artigo 

“Operações enunciativas do discurso da extrema-direita”, de José Luiz Fiorin, seleciona exemplos do 

discurso desse grupo político para evidenciar as operações enunciativas neles presentes, como a 

universalização abstrata, a naturalização da condição de dominância; os temas recorrentes, como 

“marxismo cultural”, “ideologia de gênero” e religiosa. Outros aspectos apontados pelo autor como 

característicos do discurso reacionário são: a recorrência de um léxico cujo prefixo é o –re, a anti-

intelectualidade, a pretensão de ser não ideológico, e quatro operações enunciativas: exemplificação 

saliente, hiperbolização, eufemização e oximorização. Fiorin conclui citando as ideias de 

protofascismo e de fascismo eterno de Umberto Eco.  
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Já no artigo “A retórica do mito: uma análise do desempenho oratório de Bolsonaro na 

propagando eleitoral”, de Carlos Piovezani, são analisados o primeiro e o último HGPE desse 

candidato, para verificar a produção de efeitos de sentido de franqueza, interação, veemência e 

antagonismo. Eles são caracterizados pela rigidez, ênfase, drama, tensão e energia, além de 

afirmações categóricas que promovem certeza e importância ao texto da propagada. A análise lexical, 

gramatical e prosódica da fala de Bolsonaro constroem a imagem de que o candidato é resiliente, 

cristão, sereno e possuidor de uma consciência de dever. Piovezani conclui ressaltando a importância 

desse HGPE, em que Bolsonaro refere-se a Deus, à crise, à sua própria fé e persistência, mas não 

propõe nenhuma proposta política.  

Por fim, no trabalho “Eleições 2018 – o discurso cínico como estratégia de construção de um 

mito na política”, de Luciana Carmona Manzano e Lígia Mara de Araújo, as pesquisadores procuram 

conceituar o discurso cínico e como ele opera na construção da imagem de Jair Bolsonaro durante as 

eleições de 2018 na entrevista ao Roda Viva. O discurso cínico, segundo as autoras, está inserido em 

uma relação de poder/saber e coação, que desloca a ordem do absurdo/bizarro, operando um 

apagamento histórico e uma memória do estilhaço. Manzano e Araújo concluem que o discurso cínico 

inclui a política naquilo que se refere ao individual, moralista e meritocrático. 

Os trabalhos de Análise do Discurso consultados podem ser complementados pela noção de 

gênero do discurso, capaz de ancorar as alterações no discurso político à vida social, bem como aos 

enunciados dessa esfera de atividade humana. Os gêneros abordam o enunciado integral e mantêm 

uma estreita ligação com as mudanças presentes na própria esfera política, permitindo uma 

investigação mais aprofundada dos modos temáticos, estilísticos e composicionais em que o 

enunciado está inserido, chegando-se à articulação entre o linguístico e extra-linguístico na produção 

ideológica. Estabelecemos, então, os dois caminhos desta pesquisa: a análise do enunciado pelo 

gênero em que está inserido e neoliberalismo e sua relação com as diferentes manifestações 

ideológicas, pelo qual começaremos no próximo capítulo. Nele, veremos, a partir da obra O 

precariado – a nova classe perigosa, de Guy Standing, como os aspectos de classe e história 

fundamentam a ideologia como elaborada por Volóchinov.  
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Capítulo 2 

As manifestações ideológicas do neoliberalismo e como elas são mobilizadas em 

gêneros discursivos 

 

Neste capítulo, trataremos da questão da ideologia e seus principais conceitos, de acordo com 

Marxismo e filosofia da linguagem, de Volóchinov, e do neoliberalismo enquanto retórica econômica 

que alterou a condição material de vida desde os anos 1970. Começaremos analisando uma obra 

publicada em 2011 sobre o neoliberalismo, O precariado – a nova classe perigosa, de Guy Standing, 

que influenciou as discussões sobre o tema no Brasil, e de que modo ela mesma é ideológica à medida 

que deixa de lado aspectos fundamentais ao conceito: o de história e o de classe. A partir dessa 

reflexão, nos deteremos em como esses aspectos operam na determinação do que é ideológico para 

Volóchinov. Depois, faremos um panorama histórico das principais tendências do neoliberalismo no 

mundo e em seguida no Brasil, para, na sequência, explorar a junção entre essa norma econômica e 

o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, cujo resultado está presente em seu discurso. Por fim, 

procuraremos estabelecer a maneira como as manifestações ideológicas são organizadas pelos 

gêneros do discurso. 

 

2.1 O que define uma ideologia? 

No escopo de trabalhos que procuram compreender as consequências do neoliberalismo, Guy 

Standing, economista e professor da Universidade de Londres, publicou em 2011 a obra O precariado 

– a nova classe perigosa, na qual ele retoma o termo “precariado” da década de 1980 para argumentar 

que há a formação de uma nova classe, a partir dos anos 1990, causada pela flexibilidade no mercado 

de trabalho, cuja condição é a da transferência da insegurança e dos riscos de qualquer atividade 

produtiva para os trabalhadores. O economista procura capturar um fenômeno, ou um evento de uma 

época, e populariza, juntamente a Robert Castel, sociólogo francês, a designação “precariado”.   

Standing argumenta que essa nova classe – cujo despertar ficou evidente, segundo o autor, em 

Milão, com o EuroMayDay em 2001, movimento que logo se expandiu para a Europa e Japão – sofre 

de uma dissonância de status, porque é composta por pessoas que ostentam os bens simbólicos das 

classes dominantes, como educação superior, formação profissional e acesso à cultura, mas que estão 

subempregadas ou dependem de mais de uma fonte de renda. Então, esse grupo é composto tanto por 

homens educados e profissionalizados quanto por outros grupos, como imigrantes, mulheres e jovens, 

que não possuem a mesma formação, mas compartilham da mesma situação: “se trata de um grupo 
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econômico distinto, de modo que, por definição, uma pessoa faz parte dele ou não” (STANDING, 

2013, p. 23). 

A flexibilidade do trabalho à qual o autor se refere é causada pelo investimento de capital 

financeiro e ela tem muitas dimensões: flexibilidade de salários, que varia conforme a demanda de 

trabalho; de vínculo empregatício, que leva à insegurança e pouca proteção do trabalho; e 

flexibilidade da estrutura empresarial, que move funcionários para funções diferentes, ajustando suas 

competências ao menor custo para a empresa. Esse novo tipo de trabalho, segundo Standing, cria uma 

classe mais fragmentada, em consonância com o que defende André Gorz, na década de 1980, de que 

houve o fim da classe trabalhadora, mas que agora essa finitude precisa de uma especificidade teórica 

mais precisa, que é justamente a do precariado, o qual 

[...] consiste em muitos milhões de pessoas ao redor do mundo sem uma âncora de 

estabilidade. Eles estão se tornando uma nova classe perigosa. São propensos a ouvir 

vozes desagradáveis e a usar seus votos e seu dinheiro para dar a essas vozes uma 

plataforma política de crescente influência. O verdadeiro sucesso da agenda 

“neoliberal”, aceita em maior ou menor grau por todos os tipos de governos, criou 

um monstro político insipiente. (STANDING, 2013, p. 15)  

O precariado – e seu movimento que tomou diversos países – não são mais contemplados 

pelos velhos sindicatos, segundo o autor, porque agora dificilmente se reconhece enquanto (nova) 

classe: “a era da globalização resultou numa fragmentação das estruturas de classes nacionais” 

(STANDING, 2013, p. 23). Não possuem entre si nenhum tipo de solidariedade e seus esquemas de 

trabalho levam-nos a um oportunismo, no sentido de que são nômades urbanos em busca de qualquer 

oportunidade. Filho da globalização, o precariado corresponde a um grupo de pessoas que possui uma 

mente precarizada, ainda segundo o economista, em que predominam os quatro “A”: raiva, anomia, 

ansiedade e alienação (em inglês: anger, anomie, anxiety e alienation), o que torna problemas comuns 

às populações o déficit de atenção, a falta de raciocínio complexo, o estado de atenção permanente e 

a superficialização das relações; esses problemas são causados por crise de confiança, desesperança 

e constante medo.  

Standing argumenta que essa situação é intensificada pela presença excessiva de aparelhos 

eletrônicos e da internet, que afetam o cérebro humano, mudando inclusive sua maneira de pensar. 

Muda, também, a relação com espaço e tempo em comparação às gerações passadas, já que agora os 

espaços, antes de moradia, e o tempo, antes de lazer, são ambos dominados pelo trabalho, que vem a 

conta-gotas em forma de freelance ou intermitente, estágios, contratos de pouca duração ou o 

chamado “zero hora”:  

Eles estão flutuando, à deriva e potencialmente furiosos, capazes de se desviar 

politicamente para a extrema direita ou para a extrema esquerda e de apoiar a 
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demagogia populista que tira proveito de seus medos ou suas fobias. (STANDING, 

2013, p. 19) 

À primeira vista, a hipótese desenvolvida na obra O precariado parece ser um explicação 

razoável para o fenômeno do bolsonarismo, quando nos voltamos ao Brasil: uma nova classe, que 

possui formação superior – a qual foi ampliada ao longo dos últimos 20 anos no país12 –, mas que 

agora não consegue empregos de status equivalente e dá ouvidos a discursos radicais, motivada pela 

desesperança e pela desorganização ideológica e que, na balança entre esquerda e direita, motivada 

pelo antipetismo, tende à direita. Há um artigo do historiador Perry Anderson em que ele mostra os 

dados coletados por André Singer sobre manifestações de 2013 que parecem reforçar essa ideia:  

[...] que 80% daqueles que marcharam nas manifestações eram jovens ou adultos 

jovens, abaixo dos 40 anos de idade. Oitenta por cento tinham algum tipo de 

educação superior, contra 13% da população como um todo; no entanto, metade 

tinha renda na faixa de dois a cinco salários mínimos, sendo a linha da pobreza 

definida pelo limite inferior. Aqueles abaixo da linha, o subproletariado 

propriamente dito – que corresponde a metade da população –, participaram de forma 

marginal nos eventos, perfazendo menos de um sexto do total de manifestantes. 

(ANDERSON, 2019, p. 225)  

Nessa perspectiva explicativa, poderíamos acrescentar o fortalecimento das igrejas 

evangélicas e do conservadorismo de costumes, do anticomunismo, a crise política de 2016, enfim, 

vários outros elementos que parecem dar conta de explicar o surgimento da figura de Jair Bolsonaro 

e a expansão da devoção a ele, que levou à eleição do candidato em 2018. No entanto, uma leitura 

mais aprofundada da teoria sobre o precariado pode revelar alguns problemas, em dois dos quais nos 

deteremos. O primeiro é a consideração de que o precariado – ou a deterioração das condições de 

trabalho – é algo novo. A passagem a seguir exemplifica essa questão:  

Quem pode garantir-lhe que não perderá o emprego? Quem lhe assegura que 

amanhã, quando o patrão – com ou sem motivos – o puser na rua, poderá aguentar-

se, a si e à sua família, até encontrar outro que “lhe dê o pão”? [...] O operário sabe 

que, se hoje possui alguma coisa, não depende dele conservá-la amanhã; sabe que o 

menor suspiro, o mais simples capricho do patrão, qualquer conjuntura comercial 

desfavorável podem lançá-lo no turbilhão do qual momentaneamente escapou e no 

qual é difícil, quase impossível, manter-se à tona. Sabe que se hoje tem meios de 

sobreviver, pode não os ter amanhã. (ENGELS, 2008 [1845], pp. 69-70) 

Esse texto foi escrito por Engels entre 1842 e 1844, período em que esteve na Inglaterra 

observando a situação do proletariado inglês nos grandes centros industriais e urbanos. Destacamos 

a semelhança entre a condição do precariado descrita por Guy Standing e a dos proletários observados 

por Engels, 170 anos antes. Essa similaridade não se refere apenas à insegurança e ao medo enquanto 

                                                           
12 A porcentagem da população brasileira que possui ensino superior subiu de 11%, em 2008, para 21% em 2018, 

mantendo-se, ainda, a pior da América Latina. Fonte: https://piaui.folha.uol.com.br/no-brasil-proporcao-de-adultos-com-

nivel-superior-e-menos-da-metade-da-dos-estados-unidos/. Acesso em: 13 jan. 2022.  

https://piaui.folha.uol.com.br/no-brasil-proporcao-de-adultos-com-nivel-superior-e-menos-da-metade-da-dos-estados-unidos/
https://piaui.folha.uol.com.br/no-brasil-proporcao-de-adultos-com-nivel-superior-e-menos-da-metade-da-dos-estados-unidos/
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condições dos trabalhadores, mas também à pouca articulação entre a classe, que falha em se auto-

reconhecer enquanto tal:  

Entretanto, essas pessoas [a multidão de Londres] se cruzam como se nada tivessem 

em comum, como se nada tivessem a realizar uma com a outra e entre elas só 

existisse o tácito acordo pelo qual cada uma só utiliza uma parte do passeio para que 

as duas correntes da multidão que caminham em direções opostas não impeçam seu 

movimento mútuo – e ninguém pensa em conceder ao outro sequer um olhar. Essa 

indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada um no terreno de seu interesse 

pessoal é tanto mais repugnante e chocante quanto maior é o número desses 

indivíduos confinados nesse espaço limitado; e mesmo que saibamos que esse 

isolamento do indivíduo, esse mesquinho egoísmo, constitui em toda parte o 

princípio fundamental da nossa sociedade moderna, em lugar nenhum ele se 

manifesta de modo tão imprudente e claro como na confusão da grande cidade. A 

desagregação da humanidade em mônadas, cada qual com um princípio de vida 

particular e com um objetivo igualmente particular, essa atomização do mundo, é 

aqui levada às suas extremas consequências. (ENGELS, 2008 [1845], p. 68)  

A semelhança entre o objeto de observação dessas duas obras, relativas cada uma a um evento 

a seu tempo, vai ainda mais além: Engels são se refere à questão mental dos trabalhadores, mas aponta 

outros problemas de saúde deles, como a inclinação ao alcoolismo, a baixa expectativa de vida e as 

doenças provocadas por uma alimentação intermitente ou insuficiente. Também se refere à procura 

por empregos esparsos, que às vezes aparecem e às vezes não, além da responsabilização monetária 

dos operários em caso de quebra de algum instrumento dentro das fábricas13. Então, a partir do 

comparativo entre a descrição do precariado de Guy Stanting com a etnografia de Engels, pode-se 

considerar que o precariado talvez não seja uma classe nova. No entanto, mesmo com a descrição 

coincidente entre essa nova classe e a do proletariado, o próprio Standing afasta essa semelhança em 

sua argumentação:   

O precariado não fazia parte da “classe trabalhadora” ou do “proletariado”. Esses 

termos sugerem uma sociedade composta, em sua maioria, de trabalhadores de longo 

prazo, em empregos estáveis de horas fixas, com rotas de promoção estabelecidas, 

sujeitos a acordos de sindicalização e coletivos, com cargos que seus pais e mães 

teriam entendido, defrontando-se com empregadores locais com cujos nomes e 

características eles estavam familiarizados. (STANDING, 2013, p. 23) 

O trabalho estável, com horas fixas estáveis, de longo prazo, promoções, sindicatos e 

reconhecidos pelas gerações anteriores, usados pelo autor para descrever o trabalho proletário, pelo 

menos no Brasil, é ocupado por funcionários públicos, médicos e advogados, enfim, aquilo que pode 

                                                           
13 O filme “Sorry we missed you”, de 2020, do diretor Ken Loach, aborda essa responsabilização dos trabalhadores 

autônomos pelos próprios instrumentos de trabalho, já sob a percepção de que agora eles são empreendedores de si 

mesmos. Além desse, há outros aspectos sobre a precarização e os novos modelos de trabalho retratados no filme, todos 

interessantes a essa discussão.  
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ser chamado de classe média14. Ela é definida mais por seus valores culturais, simbólicos e de 

consumo do que por sua renda; tem sua consciência de classe variável, podendo tomar ideários das 

classes dominantes ou das mais proletarizadas porque pode exercer mais a função de profissionais 

liberais, como médicos e advogados, ou mais a de serviços: 

[...] as classes médias (melhor falar no plural) configuram um conceito amplo: 

são, desde logo, compostas pelos que exercem trabalho predominantemente 

intelectual (não manual), o que essencialmente as distingue da classe operária. E, 

mais, as classes médias buscam uma clara diferenciação em relação à classe 

operária também na esfera do consumo, em seu ideário, nos seus valores 

simbólicos. Em relação às classes burguesas, o imaginário das classes médias 

frequentemente transita na esfera dos valores da classe dominante. Mas por serem 

destituídas dos meios materiais e simbólicos da dominação e da riqueza, 

vivenciam um cenário em que a oscilação e a incerteza são mais frequentes do 

que a estabilidade e a ascensão. (ANTUNES, 2020, p. 56) 

A classe média, assim como a mais proletarizada, possui clivagens importantes para o 

entendimento da morfologia do trabalho, como gênero, raça, nacionalidade e qualificação, as quais 

não são de modo algum novas: na realidade, foram demarcadas historicamente e servem a propósitos 

como o de formação do exército de reserva. Juntar essas especificidades em um mesmo grupo, o do 

precariado, parece causar a indistinção entre aqueles que compõem o proletariado e aqueles que 

agora, conforme defende Ricardo Antunes, estão cada vez mais sendo proletarizados, como é o caso 

da classe média, que sofre com a “constituição e a expansão de um novo proletariado de serviços” 

(ANTUNES, 2020, p. 57). Ou seja, mesmo os trabalhos intelectuais passaram a ser intermitentes, 

esporádicos e não regulamentados, assim como os de serviços de telemarketing, supermercados, fast-

foods, hotéis, restaurantes, transporte privado, entre outras já o são.  

Essa confusão de classe e de descrição de um fenômeno como se ele fosse novidade apontam 

para aspectos importantes ao entendimento do neoliberalismo (que era a intenção do próprio autor): 

a flexibilização do trabalho, ou melhor, a perda de garantias trabalhistas são relativas a países 

europeus que passaram por um período de Estado de bem-estar social que garantia tais condições às 

suas populações. Ou seja, o que ele chama de precariado já de partida tem correspondência ao que os 

países da periferia entendem como classe média, distante em termos de renda e de consumo dos mais 

                                                           
14 Além de a definição de classe média não ser um ponto de acordo entre o teóricos marxistas, há dois outros aspectos 

sobre os quais não nos debruçaremos, porque não são do escopo deste trabalho, mas que devem ser lembrados por 

demonstrarem como a discussão sobre classe é ampla. O primeiro é o da aristocracia operária, grupo de operários com 

maiores salários e mais acesso à cultura, apontado por Lênin em 1916 para explicar a falência da II Internacional, 

indicando que esse grupo é conservador e reformista. Essa ideia é retomada pelo historiador Eric Hobsbawm em 1978 

para argumentar que o termo é útil em outros momentos históricos e que não necessariamente se trata de um grupo 

conservador, ao contrário, ele pode ser mais radical do que outros setores de trabalhadores, porque organiza sindicatos e 

partidos. O segundo é o da pequena burguesia, que segundo Lênin, pode ter inclinações à esquerda ou à direita, 

dependendo do contexto histórico, o que lembra a descrição de Guy Standing sobre o novo precariado.  
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pobres. Essa teoria proposta, então, fica imprecisa quando se toma o resto do mundo, além do centro 

capitalista, como referência. 

O que Standing está de fato observando é a periferização do centro, na chamada “race to the 

bottom”15 (corrida para o fundo), em que os países do centro do capitalismo, como Inglaterra, França, 

Alemanha e Estados Unidos adotam regimes de trabalho cada vez mais parecidos com os do já 

existentes nas periferias, os quais levam à precarização:  

Já nos países capitalistas centrais, especialmente os da Europa, o precariado é uma 

criação mais recente, ao menos em sua conformação atual, impulsionado pela crise 

estrutural do sistema capitalista, pelo advento do neoliberalismo e pelo comando do 

capital financeiro, que fizeram emergir um proletariado muito mais explorado em 

pleno coração do capitalismo. A superexploração do trabalho, então, deixou de ser 

discreto charme da burguesia dependente e subordinada e adentrou o coração do 

welfare State. (ANTUNES, 2020, p. 65, grifos do autor)  

A nova classe do precariado, então, não só não é nova, como é “parte constitutiva do nosso 

proletariado desde sua origem, o seu polo mais precarizado” (ANTUNES, 2020, p. 64). Ao formular 

o surgimento de uma nova classe, a explicação de Standing a respeito das consequências do 

neoliberalismo é ideológica na medida em que acaba por se posicionar, enquanto consciência prática, 

na própria luta de classes: ela revela um lado, uma posição, porque descola um processo histórico de 

seu contexto, naturalizando-o. Se o precariado é uma classe perigosa e um “monstro político”, a 

resposta lógica a isso é a oposição a esse grupo – o que resultaria na oposição aos próprios 

trabalhadores, e não ao que efetivamente causa essa onda de precarização do trabalho e as tendências 

à extrema direita. Ademais, se ela é nova, ela perde o caráter do conflito histórico do qual resulta um 

novo momento de desenvolvimento do capitalismo – um novo momento, mas ainda do mesmo 

sistema capitalista – ou como resposta à crise de sobre-acumulação que enfrenta. 

A teoria de Standing também é ideológica na medida em que é um enunciado e, enquanto tal, 

posiciona-se historicamente em relação a outros enunciados, com os quais polemiza ou concorda e 

aos quais responde; parte de um sujeito organizado e suscita resposta de outros, enfim, mostra uma 

visão de mundo. Também enquanto enunciado, pode ser decomposto em suas matrizes ideológicas, 

as quais desistoricizam o fenômeno neoliberal por meio do argumento de que precariado é uma classe 

nova, ou seja, é um enunciado que reflete uma parte da história, a dos novos modelos de trabalho no 

século XXI, mas que refrata o fio condutor histórico desse novo modelo, possibilitando a leitura de 

que os trabalhadores podem ser em si a origem da radicalização à direita. 

                                                           
15 “Race to the bottom” é uma expressão da Ciência Política que se refere à desregulamentação governamental, redução 

de impostos e de custos, de modo a promover as piores condições aos trabalhadores com vistas às melhores condições de 

competição entre países.  
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Isso significa que o neoliberalismo traz elementos novos, como as novas tecnologias e modos 

de comunicação, mas se configura como um modo de organização do trabalho assim como o fordismo 

e o taylorismo também o foram. Ela ainda se fundamenta nas mesmas bases de produção, de classe e 

de luta de classes. Negar esses fundamentos causa um fechamento de perspectiva crítica que, por fim, 

resultaria na manutenção desse mesmo estado de coisas. Então, o neoliberalismo tem suas dimensões 

mundial e particular; ele articula efeitos que podem ser semelhantes, mas condicionados a cada 

nacionalidade, e históricos, porque no limite não é a causa primeira desses efeitos – de radicalização 

da extrema direita, adoecimento das populações, redução da expectativa de vida ou empobrecimento 

–, a causa continua sendo estruturalmente a mesma: a divisão de classes e a exploração de uma sobre 

a outra.  

 

2.2 A ideologia no método sociológico: história e classe 

Na seção anterior elencaram-se dois pontos fundamentais para a compreensão de ideologia 

pelo método sociológico como desenvolvido por Círculo em relação à linguagem. O primeiro é a 

questão de classe; o segundo é o encadeamento histórico dos enunciados enquanto elos do processo 

e desenvolvimento sociais, cuja discussão é o objetivo desta seção. Por isso, o propósito não será 

compreender a história e o desenvolvimento filosófico do conceito de ideologia, seus usos e 

disputas16, nem como as concepções do ambiente soviético, a partir da leitura de Marx, Lênin, 

Plekhánov e outros influenciaram as obras do Círculo ou como a questão da ideologia aparece ao 

longo de toda a sua produção17; mas indicar como conceitos marxistas fundamentais dão a dimensão 

ideológica das produções discursivas.  

Volóchinov problematiza a concepção mecânica entre base e superestrutura de alguns 

teóricos marxistas da palavra e dos gêneros cotidianos. A palavra, imediatamente mais sensível às 

mudanças sociais, é capaz de carregar as mais diversas avaliações sobre as condições materiais dos 

indivíduos, o que depois pode ser integrado às esferas ideológicas superestruturais18. Essas esferas 

                                                           
16 Para uma abordagem histórica do termo ideologia, desde o Iluminismo e passando por todo o desenvolvimento 

filosófico dessa ciência, ver Ideologia, de Terry Eagleton, 1997.  
17 Para uma abordagem da influência do contexto intelectual russo no Círculo, ver A questão da ideologia no Círculo de 

Bakhtin, de Luiz Rosalvo Costa, 2018.  
18 Não se pode deixar de citar a pandemia de COVID-19. Ela alterou significativamente a forma como muitas pessoas 

vivem, as quais conversam sobre isso em seus ambientes familiares ou nos gêneros íntimos e cotidianos; depois, esses 

discursos podem ser integrados em esferas ideológicas constituídas, como é o caso da literatura, da arte, e jurídica, como 

a aprovação de novas leis e decretos sobre o uso de máscara e sobre a compra de vacinas pela iniciativa privada, por 

exemplo. Essas produções superestruturais, por sua vez, influenciam a vida prática das pessoas à medida que fornecem 

elementos para a consciência individual ou determinam comportamentos; pode-se lembrar que o Ministério da Saúde 

incentivou a prescrição de medicamentos ineficazes contra a doença, como a cloroquina, por meio de seu site oficial. Em 

Manaus, ao menos três mulheres puérperas morreram depois de receberem nebulização de tal droga, o caso ainda está 

sendo investigado.  
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ideológicas, por sua vez, juntamente aos gêneros cotidianos são aquilo que constitui a consciência, 

formada socialmente e materialmente marcada pelo signo ideológico. O signo, por sua vez, pode ser 

definido como único, material, como a interação entre consciências individuais e como aquilo que 

reflete e refrata outra realidade que está fora de seus limites; é condicionado pelo horizonte social e é 

valorado por esse mesmo contexto de produção: 

Para que um objeto, independentemente do tipo de sua realidade, entre no horizonte 

social de um grupo e provoque uma reação ideológica sígnica, é necessário que ele 

esteja relacionado com as premissas socioeconômicas essenciais da existência desse 

grupo; é necessário que, de algum modo, ele toque, mesmo que parcialmente, as 

bases da existência material desse grupo. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], pp. 110-

111) 

As bases da existência material de um grupo são as condições de produção e de organização 

do trabalho desse mesmo grupo, segundo a teoria marxista. Retoma-se a discussão de Marx sobre 

ideologia, a qual não é invariável ao longo de sua obra: em A ideologia alemã, de 184619, há uma 

interpretação possível que pode tender ao idealismo, indicando toda ideologia como falsa consciência 

por meio da metáfora da “câmera obscura”, que parece apenas inverter a direção entre ação e 

significação. Embora essas ideias sejam posteriormente desenvolvidas nas obras de Marx, a pouca 

distinção entre materialismo mecânico e as ideias descoladas da atividade produtiva, mas que as 

sustentam, criou, segundo Terry Eagleton, um “ponto cego” na teoria de Marx sobre ideologia:  

A metáfora [da câmera invertida] sugere, então, que o idealismo é realmente um tipo 

de empirismo invertido. Em vez de derivar as ideias da própria realidade, deriva a 

realidade das ideias. Mas essa é, com certeza, uma caricatura do idealismo filosófico, 

parcialmente determinada pela imagem em questão. Pois os pensadores a quem Marx 

e Engels buscam combater não são simplesmente empiristas às avessas ou 

materialistas mecânicos embocados: ao contrário, um dos aspectos mais valiosos de 

sua teoria, para o próprio marxismo, é que a consciência humana é uma força ativa, 

dinâmica. [...] Esse ponto cego tem o efeito de enfraquecer toda a teoria da ideologia 

presente no texto. Pois é difícil perceber, nesse caso, de que maneira a ideologia pode 

ser, em algum sentido, uma força social ativa, organizando as experiências dos 

sujeitos humanos conforme os requisitos de uma ordem social específica. 

(EAGLETON, 1997, p. 76) 

   Se a noção de falsidade (ou de ilusão das ideias dominantes), somadas ao materialismo 

histórico deixam impreciso ser a definição de ideologia política ou epistemológica, Marx depois 

amplia a discussão em Contribuição à crítica da economia política, de 1859, com as noções de base 

e de superestrutura, segundo as quais a consciência não tem mais um caráter de ilusão, nem as ideias, 

de falsas:  

                                                           
19 É importante notar que a obra A ideologia alemã, embora tenha sido escrita por Marx e Engels em 1846, só foi publicada 

em sua totalidade na Rússia em 1933. 
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[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 

necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 

correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura 

jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral 

de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina 

o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. 

(MARX, 1978 [1859], pp. 129-130) 

Essa célebre passagem aponta a um desenvolvimento teórico – que agora ancora a ideologia 

nos modos de produção da sociedade burguesa – que, no entanto, também não está livre de 

problemáticas, como a das inversões que a própria produção material cria, por exemplo, a do 

fetichismo da mercadoria, desenvolvida em 1867. De qualquer forma, a questão já não é mais se os 

homens enxergam a realidade como ela é, mas entender que a realidade é ela mesma enganadora: a 

essência e a aparência não coincidem e é papel da ciência ancorar uma à outra. Isso só pode ser feito 

em consideração aos homens reais, ativos e em processo de vida real. É esse processo a que 

Volóchinov também se refere ao discutir ideologia:  

 [...] toda palavra, falada ou pensada, torna-se um certo ponto de vista para algum 

fenômeno da realidade, para alguma situação. Essa realidade não é uma 

existência imutável e imóvel, na qual um homem jaz como uma escultura de 

bronze que não conhece movimento nem desenvolvimento. Não, a verdadeira 

realidade, na qual vive um homem de verdade, é a história, o mar sempre agitado 

da luta de classes, que não conhece a tranquilidade nem a paz. (VOLÓCHINOV, 

2019b [1930], p. 315, grifos do autor) 

Isso não significa, ainda segundo Volóchinov, que a produção ideológica é mecânica, mas 

significa que ela tem um ponto de partida. Depois disso, o desenvolvimento ideológico passa por 

mediações, conforme o desenvolvimento das sociedades, que dá a ele um caráter de espiral à medida 

que também passa a integrar as próprias mudanças da vida social:  

Enquanto a consciência permanece na cabeça daquele que pensa como um embrião 

verbal da expressão, ela é apenas uma parte muito pequena da existência, como um 

campo de ação reduzido. No entanto, quando ela passa todos os estágios da 

objetivação social e entra no campo da força da ciência, da arte, da moral, do direito, 

ela se torna uma força verdadeira, capaz até de exercer uma influência inversa nas 

bases econômicas da vida social. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 212) 

 Em outras palavras, a ideologia não tem uma única direção, nem em relação à própria base 

material, nem em relação a uma produção centralizada (burguesa), ainda nas palavras de Volóchinov: 

A classe não coincide com a coletividade sígnica, ou seja, com a coletividade que 

utiliza os mesmos signos da comunicação ideológica. Por exemplo, várias classes 

podem utilizar a mesma língua. Em decorrência disso, em todo signo ideológico 
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cruzam-se ênfases multidirecionadas. O signo transforma-se em palco da luta de 

classes. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], pp.112-113, grifos do autor) 

 A discussão sobre a ideologia não ser exclusivamente a burguesa é interessante à compreensão 

da ideologia como desenvolvida por Volóchinov, porque ela é imbricada na questão da consciência, 

ou da consciência prática. Se para o autor russo a linguagem é a consciência materializada e 

ideológica, os signos não podem corresponder a apenas uma visão de mundo.  

 Esse elemento retoma novamente a discussão feita por Marx, em que o autor não afirma 

nem que a ideologia é a falsa consciência, nem que ela só pode ser burguesa, mas há a indicação de 

que as formas ideológicas são elas mesmas o meio pelo qual “os homens tomam consciência deste 

conflito [entre forças produtivas sociais e as relações de produção] e o conduzem até o fim” (MARX, 

1978 [1859], p. 130). A interpretação de Lênin, um dos influenciadores do Círculo, sobre essa 

discussão diz respeito à própria tomada de consciência: em O que fazer?, ele afirma não só que a 

ideologia não é só burguesa – o que se dissocia totalmente da interpretação de que a ideologia é a 

falsa consciência – mas também que ela pode ser a do proletariado, como o próprio marxismo. No 

entanto, essa consciência, e consequente ideologia, não é produzida espontaneamente pelos 

trabalhadores, e deve ser resultado da educação promovida pelos intelectuais, ou intelligentsia russa: 

Uma vez que nem sequer se pode falar de uma ideologia independente elaborada 

pelas próprias massas operárias no decurso do seu movimento, o problema põe-se 

unicamente assim: ideologia burguesa ou ideologia socialista. Não há meio termo 

(porque a humanidade não elaborou nenhuma “terceira” ideologia: além disso, em 

geral, na sociedade dilacerada pelas contradições de classe, não pode nunca existir 

uma ideologia à margem das classes ou acima das classes). Por isso, tudo que seja 

rebaixar a ideologia socialista, tudo o que seja afastar-se dela significa fortalecer a 

ideologia burguesa. (LÊNIN, 1986 [1902], pp. 107-108, grifo do autor)  

A posição de Volóchinov não parece concordar com a divisão entre ideologia burguesa e 

proletária, como propôs Lênin, embora ele assuma que a ideologia burguesa é a dominante e que, 

enquanto tal, é reacionária:  

A classe dominante tende a atribuir ao signo ideológico um caráter eterno e superior 

à luta de classes, bem como a apagar ou ocultar o embate das avaliações sociais no 

seu interior, tornando-o monoacentual. [...] Em condições normais da vida social, 

essa contradição contida em todo signo ideológico é incapaz de revelar-se em 

absoluto, pois na ideologia dominante o signo ideológico é sempre um pouco 

reacionário, em uma espécie de tentativa de estabilizar o momento anterior do fluxo 

dialético da formação social, ou seja, de enfatizar a verdade de ontem como se fosse 

a verdade de hoje. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 113) 

 Mesmo dominante, a ideologia burguesa tem seus limites, e “a obra de Voloshinov, assim, 

fornece-nos uma nova definição de ideologia, como a luta de interesses sociais antagônicos no nível 

do signo” (EAGLETON, 1997, p. 172). Isso significa que ideologia e linguagem são correspondentes 
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no sentido de que uma não pode ser separada da outra, mas também não o são na medida em que a 

linguagem pode ser uma mesma língua nacional, falada por todas as classes, o que possibilita que a 

haja ênfases ideológicas diferentes nas mesmas palavras. As diferentes ênfases tornam os signos o 

palco da luta de classes, a qual, segundo a teoria marxista, é o motor da história das sociedades, 

determinada pelo fluxo dialético do materialismo histórico.  

O materialismo histórico é um dos fundamentos das formulações de Volóchinov a respeito de 

linguagem e ideologia, e refere-se à capacidade de se observar um momento histórico em relação às 

condições de produção daquele momento, as quais produzem conflitos e contradições que, por sua 

vez, elaboram dialeticamente a história, ou o desenvolvimento social. Essa noção faz parte da 

superação do idealismo na linguística, ao se procurar o contexto histórico-social das produções 

discursivas de sujeitos organizados. Isso dá a base para a interpretação de que Volóchinov não se 

refere, no trecho supracitado, à dialética enquanto sua interpretação disseminada pelo marxismo 

oficial de tese, antítese e síntese, mas como um desenvolvimento sem conclusão, em contradição, em 

processo ininterrupto e em transformação, enfim, como a história das sociedades. Assim Lênin define 

o dialético:  

É um desenvolvimento que parece repetir etapas já percorridas, mas sob outra forma, 

numa base mais elevada (“negação da negação”); um desenvolvimento por assim 

dizer em espiral, e não em linha recta; um desenvolvimento por saltos, por 

catástrofes, por revoluções; “soluções de continuidade”; transformações da 

quantidade em qualidade; impulsos internos do desenvolvimento, provocados pela 

contradição, pelo choque de forças e tendências distintas agindo sobre determinado 

corpo, no quadro de um determinado fenómeno ou no seio de uma determinada 

sociedade; interdependência e ligação estreita, indissolúvel, de todos os aspectos de 

cada fenómeno (com a particularidade de que a história faz constantemente aparecer 

novos aspectos), ligação que mostra um processo único universal do movimento, 

regido por leis; tais são certos traços da dialéctica, dessa doutrina do 

desenvolvimento mais rica de conteúdo do que a doutrina usual. (LÊNIN, 1986 

[1896], p. 10, grifo do autor) 

Estudar as ideologias sob essa perspectiva é entender que, por mais que pareçam naturais e 

imutáveis, ou mesmo inescapáveis, elas fazem parte de um momento histórico relativo às condições 

da produção e das relações de trabalho, as quais não são de modo algum inalteráveis. Perder essa 

dimensão da história e da produção discursiva remete à dualidade apresentada por Lênin de que a 

análise crítica pode apenas reforçar as ideologias dominantes em vez de buscar de fato as condições 

de produção, o que leva à possibilidade de clareza entre o que é explicar a ideologia pela própria 

ideologia, tema da segunda seção do primeiro capítulo deste trabalho. 

Entender o neoliberalismo precisa dessas dimensões: ele faz parte da história e, enquanto tal, 

tem um caráter novo, mas possui a mesma estrutura fundamental que é a das sociedades burguesas. 

Entendê-lo como apenas novo leva a equívocos que desviam a crítica necessária às condições de sua 
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produção enquanto ideologia, mas deixar de lado o que ele traz de novidade é também enfraquecer o 

entendimento histórico dialético. As ideologias que esse modelo econômico produz, que o reforçam, 

questionam, invalidam ou promovem, estão igualmente inseridos no desenvolvimento histórico e 

também não são totalmente novas, uma vez que os enunciados ideológicos são um “elo na cadeia 

ininterrupta de discursos verbais” (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 184). István Mészáros, filósofo 

húngaro que foi professor da Universidade de Sussex, sintetiza a discussão e se aproxima da mesma 

comcepção de ideologia de Volóchinov:     

Na verdade, a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal-

orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada 

e sustentada. Como tal, não pode ser superada nas sociedades de classe. Sua 

persistência se deve ao fato de ela ser constituída objetivamente (e constantemente 

reconstituída) como consciência prática inevitável das sociedades de classe, 

relacionada com a articulação de conjuntos de valores e estratégias rivais que tentam 

controlar o metabolismo social em todos os seus principais aspectos. Os interesses 

sociais que se desenvolvem ao longo da história e se entrelaçam conflituosamente 

manifestam-se, no plano da consciência social, na grande diversidade de discursos 

ideológicos relativamente autônomos (mas, é claro, de modo algum independentes), 

que exercem forte influência sobre os processos materiais mais tangíveis do 

metabolismo social. (MÉSZÁROS, 2004, p. 65, grifos do autor) 

Em conclusão, ao conceito de ideologia, como desenvolvido pelo método sociológico, são 

indissociáveis a perspectiva histórica e a organização sociopolítica e do trabalho, manifestadas na 

linguagem, que é “produto da atividade coletiva humana, e todos os seus elementos refletem a 

organização tanto econômica quanto sociopolítica da sociedade que a gerou” (VOLÓCHINOV, 

2019a [1930], p. 248, grifos do autor). Por isso, veremos a seguir como o neoliberalismo promove 

alterações da vida material, cujo resultado é o aprofundamento da mesma estrutura de classes, e como 

ele se desenvolve a partir de determinada organização sociopolítica e do trabalho, canalizando 

interesses de determinados grupos.  

 

2.3 A retórica neoliberal  

A história do neoliberalismo tem um marco em 1947, quando Friedrich Hayek convocou 

uma reunião com economistas e políticos concordantes com ele para fundar a Sociedade de Mont 

Pèlerin – nome do SPA na Suíça onde ocorreu a reunião –, composta por Milton Friedman, Karl 

Popper, Lionel Robbine e Ludwig von Mises, entre outros. A sociedade defendia o desenvolvimento 

pleno do capitalismo sem regras a partir de quatro preceitos fundamentais: 1) prioridade do 

mecanismo de preços; 2) livre iniciativa; 3) sistema de competição e de concorrência; e 4) Estado 

forte. Os três primeiros preceitos são anti-estatistas, mas o quarto gera disputa entre as correntes dos 
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próprios neoliberais, e mesmo Hayek se questiona sobre qual papel o Estado deve assumir em uma 

sociedade cuja economia seja livre.  

De qualquer forma, o propósito dessa doutrina econômica era resgatar o liberalismo para 

“combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes” (PAULANI, 2019b, p. 67) em qualquer 

medida colocados pela social-democracia, a qual, para os autores neoliberais, configurava uma 

servidão moderna, em que a liberdade era comprometida pela falta de concorrência individual, com 

o objetivo de fazer com que o “mundo voltasse a ser pautado por um capitalismo duro e livre de 

regras” (PAULANI, 2019b, p. 67). De seu surgimento enquanto teoria, permanece inócuo e com 

pouca fundamentação científica, em um esforço de descolamento do paradigma da ciência econômica 

pelo “individualismo racionalista” de Hayek, mantendo-se como uma norma econômica:    

O neoliberalismo é, em primeiro lugar, normativo: o mercado deve dominar tudo e 

o Estado deve ficar reduzido ao papel de preservar as instituições que permitam o 

funcionamento do primeiro. Em decorrência disso, ele é essencialmente prescritivo, 

arrolando as medidas que devem ser tomadas para que seja construído (ou 

reconstruído) esse mundo ideal, completamente organizado pelo mercado. 

(PAULANI, 2004, pp. 5-6) 

A normatividade neoliberal não encontra espaço na Europa pós-2ª Guerra, momento em que 

o fordismo aparecia como oportunidade de controle econômico para que não houvesse outra crise 

como a de 1929: com produção e consumo em massa, esse arranjo durou de 1945 a 1973 e selou um 

pacto mais ou menos pacífico entre capital, trabalho e Estado. Os chamados “30 anos gloriosos”, 

temerosos da (ainda) alternativa soviética, foram o período do arranjo fordista20 que resultou, 

especialmente na Europa e nos Estados Unidos, em crescimento nacional, redução da desigualdade 

por meio de salário mínimo e seguridade social, fortalecimento dos sindicatos – mesmo que em 

muitos lugares tenham sido subservientes aos interesses burgueses – e plena intervenção estatal. Esse 

pacto, ao fim e ao cabo, constituiu uma das formas de regulamentação da relação entre trabalho e 

capital na história do capitalismo e, enquanto tal, extrapola os limites da fábrica e do trabalho, 

passando por manifestações culturais, artísticas e chegando às próprias noções de tempo e espaço 

compartilhadas em sociedade. Esse arranjo, ou regime de acumulação, e consequente contempto da 

prescrição neoliberal, assim permanece até 1973: 

                                                           
20 David Harvey se refere a esse período como “liberalismo embutido”. Essa noção mostra que mesmo o keynesianismo 

é também liberal em alguns aspectos, mas contido, e aponta que uma das questões da prática neoliberal não é a intervenção 

do Estado em si na economia, mas como e, sobretudo, para quem ela deve ser feita. Seguindo esse raciocínio, vale dizer 

que a intervenção estatal é necessária ao gerenciamento da crise, mas à burguesia fica a proteção. Um exemplo é o da 

crise de 2008, quando o governo dos Estados Unidos resgatou os bancos com quase três trilhões de dólares; aos 

trabalhadores, promoveu a violência e a repressão – as estimativas são de que nesse período cerca de nove milhões de 

americanos perderam seus empregos e dez milhões suas casas – que ocorreram contra os protestos. A violência policial 

ocorreu não só nos Estados Unidos, lembramos da violência da polícia grega na época. A não interferência estatal, então, 

em realidade é a pouca regulamentação da proteção social. 
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Recorrer à noção de “regime de acumulação” significa reconhecer que, na segunda 

metade do século XX, no contexto de diferentes tipos de relações políticas entre o 

capital e o trabalho, as burguesias dedicaram-se a buscar diferentes maneiras de 

estabilizar o movimento de produção e de valorização do capital e, portanto, de 

assentar sua dominação. Assim, de 1950 a 1975, elas conseguiram assimilar as 

importantes concessões feitas aos assalariados e a suas organizações, para fazer delas 

um dos elementos construtivos da reprodução ampliada do capital. (CHESNAIS, 

2003, p. 47) 

Na década de 1970, uma somatória da crise inflacionária, estagnação, crise do petróleo e 

inovações tecnológicas começou a resultar em flexibilização dos direitos trabalhistas, desemprego 

estrutural e racketeering (mafialização das relações de trabalho); o setor terciário de serviços 

explodiu, enquanto o secundário decresceu, e as indústrias foram realocadas na periferia. As empresas 

ficaram mais enxutas e flexíveis graças às tecnologias, especialmente de comunicação, e a gestão da 

produção avança no modelo just in time21. Todas essas transformações, especialmente a acentuação 

do desemprego e da inflação, causou uma série de organizações sociais de esquerda em países 

europeus e latino-americanos, constituindo uma ameaça às elites econômicas.    

As taxas de lucro estavam diminuindo pela crise de sobre-acumulação, e as elites 

econômicas viram no Chile a possibilidade de tentar essa nova prescrição, até então recusada, mas 

que agora parecia ser a resposta para a restauração de classe e a retomada de acumulação de capital. 

Em 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet em aliança com os militares, os Chicago Boys e a 

CIA depuseram o governo socialista de Salvador Allende.  

O golpe no Chile foi organizado pelas elites chilenas, ameaçadas pelo governo socialista 

recém-eleito, por corporações estadunidenses e Henry Kissinger, então secretário de Estado 

estadunidense, e contou com os Chicago Boys, formuladores das políticas econômicas adotadas por 

Pinochet, e por ele inseridos no governo. Eles eram chilenos que tinham sido levados aos Estados 

Unidos para estudar com Milton Friedman, em Chicago, como parte de um programa dos Estados 

Unidos que, desde 1950, financiava estudos e treinamento de economistas, objetivando formar 

oposição aos movimentos de esquerda latino-americanos. As principais medidas econômicas adotas 

no Chile pós-golpe foram: 

                                                           
21 Just in time, ou “momento certo” é uma técnica de gestão de empresa que visa à agilidade ao fazer conexão direta entre 

a produção e a demanda, ampliando o lucro. Ela evita maiores custos do processo produtivo ao reduzir os estoques em 

toda a cadeia de produção; além disso, ela diminui o volume de recebimento de insumos e amplia sua frequência, bem 

como promove o envio dos produtos aos consumidores imediatamente após a compra. O modelo também prevê que os 

trabalhadores sejam treinados em diversas funções e troquem sua atividade conforme a demanda. Essa técnica foi 

desenvolvida no Japão, na década de 1950 e a primeira montadora a adotá-la foi a Toyota, reduzindo o tempo preparo de 

uma prensa para moldagem de capôs e de para-choques de uma hora para 12 minutos. Hoje, é utilizada por empresas 

como Apple, Dell, Burger King, e Walmart – que organiza, por exemplo, o aumento das compras sazonais, como ovos 

de Páscoa. No Brasil, é utilizada por Petrobras, Grupo Votorantim, Avon, Unilever, Fiat, Nestlé, entre outros.  
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Reverteram as nacionalizações e privatizaram os ativos públicos, liberaram os 

recursos naturais (pesca, extração de madeira etc.) à exploração privada e não 

regulada (em muitos casos reprimindo brutalmente as reivindicações das populações 

indígenas), privatizaram a seguridade social e facilitaram os investimentos 

estrangeiros diretos e o comércio mais livre. O direito de companhias estrangeiras 

repatriarem lucros de suas operações chilenas foi garantido. O crescimento liderado 

pelas exportações passou a prevalecer sobre a substituição de importações. O único 

setor reservado ao Estado foi o recurso-chave, o cobre [...]. (HARVEY, 2008, p. 18) 

Essas medidas adotadas na década de 1970 no Chile recuperaram a economia chilena e as 

taxas de acumulação capitalista pelo menos o suficiente para se tornarem um plano a ser adotado: 

“uma experiência brutal realizada na periferia transformou-se em modelo para a formulação de 

políticas no centro” (HARVEY, 2008, p. 19), especialmente por Ronald Reagan nos Estados Unidos 

e Margaret Thatcher no Reino Unido. Não por acaso, em 1974 Friedrich Hayek ganhou o Nobel de 

Economia, e em 1978, depois de ter visitado o Chile, disse ao The Times22 que ali não teria encontrado 

nenhuma pessoa que não concordasse que a liberdade individual era maior sob Pinochet do que sob 

Allende.  

A teoria neoliberal ganhou sinal verde e, nos Estados Unidos, os efeitos foram desde o 

financiamento de centenas de livros e artigos que defendiam o neoliberalismo, passando pela 

dissolução de sindicatos associada à desindustrialização, ao congelamento dos salários e cortes nos 

empregos públicos, piora na qualidade de vida urbana, marginalização e consequente explosão do 

uso de crack na década de 1980, em Nova York. Também houve os efeitos de as empresas 

estadunidenses concentrarem metade do PIB: a formação de empresas diversificadas que, graças às 

novas tecnologias, voltavam suas operações à financeiração e não mais à produção, e de 

conglomerados multimilionários, cujos poucos donos até podiam ser facilmente citados; ambos 

redistribuíram a renda, de baixo para cima.  

Por onde passou, como o México, a Coreia, a Suíça e o Japão, apenas para citar alguns 

exemplos, essas práticas levaram à mercadificação de tudo o que pôde, desde seguridades sociais à 

cultura, propriedade intelectual, até da própria vida, como animais e sementes; à especulação 

financeira, negociação de títulos, dívidas e especulação financeira23 e às perdas ambientais, com 

degradação do ar, da água, queimadas e destruições florestais. Em muitos lugares, a perda dos direitos 

                                                           
22 Hayek escreveu uma carta ao jornal The Times na qual afirma, também, que sob o “governo de Salazar” as liberdades 

individuais estavam mais salvaguardadas do que em qualquer democracia da Europa oriental ou africana. A carta pode 

ser consultada em: https://www.margaretthatcher.org/document/117136. Acesso em: 25 de jan. 2021).  
23 Como há falta dessas seguridades fornecidas de forma pública, nos Estados Unidos não raramente essas especulações 

levam à perda de pensão e aposentadoria – aplicados em fundos de investimento de empresas privadas – devido a essas 

transações que não necessariamente têm a ver com “confiança do mercado”. Um exemplo é a empresa texana de 

distribuição de energia Enron, que conseguiu, graças a essas movimentações financeiras e compra de dividendos, chegar 

a um prejuízo de 628 milhões de dólares em 2001. Todos os 21.000 trabalhadores foram demitidos e perderam seus fundos 

de pensão. Nesses casos, com a demissão em massa e perda de salário, os trabalhadores perdem também seus imóveis e 

quaisquer outros bens que tivessem como garantia.  

https://www.margaretthatcher.org/document/117136
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civis não raramente levou à proliferação de formas alternativas de organização social, como gangues, 

cartéis, chefiamento de favelas, igrejas, ou qualquer outra que tomasse o espaço do que antes estaria, 

em maior ou menor medida, a cargo do Estado. Em suma, a espoliação estava dada e as taxas de lucro 

reestabelecidas aos padrões que só as guerras mundiais tinham antes possibilitado.  

Em todos os países que passaram por essas mudanças neoliberais não houve crescimento 

econômico ou melhora na qualidade de vida da população; em realidade, muitos deles chegaram perto 

de uma catástrofe social. A dissolução das seguridades do Estado, a mercadificação de quase todos 

os aspectos da vida e a redução dos trabalhadores a “descartáveis”, atomizados, ficam salvaguardadas 

por um discurso de extrema responsabilização individual pelo micro-empreendedorismo, segundo o 

qual cada um deve criar as condições para a formação de si: sua própria educação, saúde e 

seguridades, sob a constante ameaça de fracasso “auto-infringido”. Porém,   

A anarquia do mercado, da competição e do individualismo sem peias (esperanças, 

desejos, ansiedades e temores individuais; escolhas de estilo de vida e de hábitos e 

orientações sexuais; formas de autoexpressão e comportamentos com relação aos 

outros) gera uma situação cada vez mais ingovernável. Ela pode até levar a uma 

ruptura de todos os vínculos sociais de solidariedade e a uma condição que beira a 

anarquia social e o niilismo. Diante disso, algum grau de coerção parece necessário 

à restauração da ordem. (HARVEY, 2008, p. 93) 

A coerção necessária à ordem é tanto o agravamento de discursos conservadores em várias 

partes do mundo, os quais encontram na família e na igreja, por exemplo, formas ainda possíveis de 

solidariedade social, quanto a demarcação de inimigos, seja pelo fortalecimento de discursos 

nativistas, seja pelo reforço dos discursos policialesco, punitivista e até genocida, como forma de 

nacionalização da violência e do conflito, necessários e intrínsecos ao capitalismo. Nenhuma dessas 

ideologias é nova nem foi inventada pelo neoliberalismo, elas já estavam presentes nos diferentes 

lugares e agora ganham um reforço ou radicalização: na Europa, em que o discurso nativista já fazia 

parte da direita, o inimigo a ser combatido foi mais facilmente associado ao que se chama de “crise 

migratória”; nos Estados Unidos, entre 2014 e 2016, o número de organizações de supremacistas 

brancos cresceu 17%, chegando a 917 no total24. No entanto, esse tipo de comparação precisa ser 

cuidadosa, e a tendência geral não pode subsumir as especificidades ideológicas. 

Se no Brasil a entrada neoliberal causou também uma reação conservadora, as 

especificidades ideológicas são essenciais à resistência de sua efetividade. Pode-se explicar o 

chamado “bolsonarismo” pela questão religiosa messiânica, pelo punitivismo, pelo antipetismo, ou 

pela somatória desses elementos. Mas é fato que o número de policiais e militares no legislativo 

                                                           
24 Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/levantamento-mostra-que-ha-917-grupos-

radicais-em-acao-nos-estados. Acesso em: 29 jan. 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/levantamento-mostra-que-ha-917-grupos-radicais-em-acao-nos-estados
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/levantamento-mostra-que-ha-917-grupos-radicais-em-acao-nos-estados
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aumentou em quatro vezes de 2014 a 2018, que houve um aumento de 91% no registro de armas de 

fogo em 2020, em comparação a 201925, e que a bancada evangélica articulou a Bancada BBB (boi, 

bala e bíblia). Todos esses recrudescimentos respondem à violência e a estimulam como parte da 

reação popular ao acirramento das tensões sociais, e canalizam essa reação para um lado específico 

da luta de classes. 

Nesses termos, o discurso de Bolsonaro possui uma lógica interna e um programa, expressão 

de uma confluência de forças reacionárias, que atende a uma necessidade do capital no contexto da 

crise do regime de acumulação neoliberal. Sua retórica agressiva e sua tomada de posição na luta 

ideológica são funcionais a um momento histórico em que a conciliação tornou-se impossível. 

Expressa uma nova ofensiva do capital contra o trabalho em escala global, com a retomada de motivos 

tradicionais do neoliberalismo, uma espécie de “retorno às raízes”, com marcas de um nacionalismo 

subserviente.  

 

2.3.1 O neoliberalismo no Brasil 

No primeiro capítulo, vimos em termos gerais como se deu a entrada da agenda neoliberal no 

Brasil. Nesta seção, detalharemos alguns aspectos econômicos, desenvolvidos na obra Brasil 

Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico (2019b), da economista Leda 

Paulani; políticos, abordados em Brasil à parte: 1964-2019 (2020), do historiador Perry Anderson; e 

trabalhistas, detalhados em O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital 

(2020) do sociólogo Ricardo Antunes. Cada um desses autores, além de abordar esse processo de 

maneira atual, situa-o historicamente levando em consideração tanto as especificidades brasileiras 

quanto as generalidades do movimento neoliberal, necessários ao entendimento ideológico de tal 

fenômeno.   

Em termos econômicos, na década de 1980 o Brasil ainda configurava alguns entraves ao 

neoliberalismo: a alta inflação, que provocava oscilações nos preços e pouco controle dos gastos do 

Estado, e a regulação da política cambial, que deixava incerto qualquer ganho oriundo de 

investimentos. Além disso, o sistema previdenciário monopolizado pelo Estado e a Constituição de 

1988 somavam outros empecilhos, já que engessavam o orçamento em relação ao pagamento da 

dívida pública. Alterar essas condições eram as tarefas à frente de Collor, eleito em 1990 com um 

discurso social-liberal, as quais foram colocadas em prática mais por seu sucessor depois do 

                                                           
25 Os dados sobre policiais e militares na política foram retirados de: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/-  

eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/numero-de-policiais-e-militares-no-legislativo-e-quatro-vezes-maior-do-que-o-

de-2014.ghtml. Acesso em: 29 jan. 2021. Os dados sobre as armas de fogo, de: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

55590649. Acesso em: 26 jan. 2021. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/%1e%20eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/numero-de-policiais-e-militares-no-legislativo-e-quatro-vezes-maior-do-que-o-de-2014.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/%1e%20eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/numero-de-policiais-e-militares-no-legislativo-e-quatro-vezes-maior-do-que-o-de-2014.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/%1e%20eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/numero-de-policiais-e-militares-no-legislativo-e-quatro-vezes-maior-do-que-o-de-2014.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55590649
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55590649
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impeachment, Itamar Franco. Ele formalizou a abertura financeira e já em seu governo iniciou o Plano 

Real – sob a necessidade de estabilizar a inflação, que se tornou justificativa para toda e qualquer 

medida econômica da época – que provocou também a sobrevalorização da moeda e a elevação da 

taxa de juros, ou seja, possibilitou que o Brasil se tornasse uma plataforma de valorização financeira 

internacional.  

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, esse projeto foi continuado 

pelo corte de impostos na bolsa de valores e na distribuição de lucros dentro e para fora do Brasil, 

deixando apenas o sistema previdenciário, de tipo solidário intergeracional, como última agrura ao 

modelo neoliberal; em seu governo foi incorporada a previdência privada aos trabalhadores do setor 

privado, a dos trabalhadores do setor público coube a Lula terminar. O governo petista, que se iniciou 

em 2003 e terminou em 2011, continuou o chamado “social-liberalismo”, atendendo a exigências do 

FMI e mantendo intocada a questão agrária; além disso, atendeu também às grandes transnacionais, 

como no caso da liberação dos transgênicos. Em relação às leis trabalhistas, aprova duas leis que 

evidenciam o compromisso neoliberal: a lei 11.101, chamada Lei de Falências, de 9 de fevereiro de 

2005 e a lei 10.820, de 17 de dezembro de 200326. A economista Leda Paulani (2019b) elenca três 

principais motivos pelos quais a gestão de Lula, embora identificada pelo senso comum como se fosse 

de esquerda, tem caráter neoliberal:  

1) Dá continuidade ao projeto de transformar o Brasil em plataforma de valorização 

financeira internacional: mantém a taxa de juros como a segunda maior do mundo, facilita 

o envio de recursos ao exterior, aprova a Lei das Falências, que favorece créditos 

financeiros em vez de trabalhistas; 

2) Pratica uma política macroeconômica ortodoxa, que sustenta que o crescimento só poderá 

decorrer das condições de oferta: novas leis trabalhistas, parcerias público-privadas e 

privatização do Instituto Resseguros; 

3) Políticas sociais: acomoda a desigualdade em vez de promover inclusão. 

Uma das maneiras de acomodar a desigualdade social foi a criação de programas 

assistencialistas como o Fome Zero, de 2003, que embora tenha retirado milhões de pessoas da linha 

da pobreza, não conseguiu ser um programa que de fato promoveu a inclusão enquanto política social: 

“o governo Lula faz o Fome Zero, enquanto desmantela os direitos dos trabalhadores para facilitar os 

                                                           
26 A Lei das Falências mantém que as primeiras contas a serem pagas, em caso de falência de uma empresa, sejam as 

dívidas trabalhistas, mas limita esse pagamento ao valor de R$ 39 mil. Com isso, coloca o direito dos credores, ou seja, o 

setor financeiro, de receber primeiro a massa falida da empresa. A lei 10.820 autoriza que as parcelas dos empréstimos 

sejam descontadas direto na folha de pagamento dos trabalhadores, o que acabou por colaborar com o aumento de dívidas 

e do ganho das empresas com os juros das dívidas. 
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negócios, e anda na contramão do solidarismo e da universalização dos bens públicos para tornar o 

país um investment grade” (PAULANI, 2019b, p. 71). 

O Programa Fome Zero é depois incorporado pela ampliação do Bolsa Família que, com o 

uso de 0,38% do PIB chegou a atingir 13 milhões de famílias em 2009, ou 48 milhões de pessoas, 

que correspondem a um quarto de toda a população brasileira. O valor pago era de R$ 85, ao qual 

poderiam ser somados outros valores variáveis, relativos à quantidade de filhos, por exemplo, com 

valor de R$ 39 cada. Essa política provocou um efeito econômico ao atingir os mais empobrecidos, 

que não são a mão de obra industrializada ou sindicalizada, principal base do PT, mas contribuiu para 

que o partido tivesse uma sobrevida política à ameaça de impeachment sobre Lula depois do 

escândalo do mensalão, em 2005, e fosse reeleito em 2006. Quanto à sua própria base de trabalhadores 

sindicalizados, Lula aprovou o repasse do imposto sindical às centrais, agora legalizadas embora sob 

maior controle estatal (lei 11.648), que passaram a configurar um “sindicalismo negocial de Estado” 

(ANTUNES, 2020, p. 281), e a CUT passou a ser mais afinada com a gestão de Lula, perdendo sua 

força crítica e projeto político, enfim, financeirizou-se, tornando-se administradora de fundos e renda, 

com participação na administração do Estado.  

O sociólogo Ricardo Antunes avalia a gestão do PT de uma forma semelhante, propondo que 

houve uma nuance à continuidade do projeto neoliberal: 

[...] as ações desenvolvidas pelos governos Lula, ainda que nuançadas por uma 

variante social-liberal, indicaram uma continuidade em relação aos fundamentos 

da política econômica de corte neoliberal, aplicada pelo antecessor. Seu governo 

preservou os interesses do capital financeiro, com a manutenção do superávit 

primário e, no que se referiu à legislação trabalhista, além da introdução da 

cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados – que lhe gerou uma 

enorme dissensão no sindicalismo dos trabalhadores públicos, um dos pilares 

constitutivos da CUT em sua origem –, também tentou viabilizar, ao final de seu 

primeiro mandato, a reforma sindical e trabalhista, apesar da forte oposição tanto 

de sindicatos e centrais sindicais patronais quanto de entidades vinculadas aos 

trabalhadores. (ANTUNES, 2020, p. 281)  

Os trabalhadores não aceitaram os cortes de direitos incontestavelmente, e em 2013 houve, 

além das manifestações de rua, uma onda grevista que somou 2050 greves, um crescimento de 134% 

em relação a 2012 (ANTUNES, 2020), que explodia com o descontentamento no governo Dilma 

Rousseff. Em seu primeiro mandato, que começou em 2011, a ex-presidente continuou a retirada de 

direitos, alterou o tempo de trabalho necessário para solicitação de seguro-desemprego e alterou 

critérios para concessão de pensão por morte. Dilma também demonstrou que o combate à fome seria 

mantido no plano do assistencialismo, uma vez que o salário mínimo, em 2011, foi definido no valor 

de R$ 545, com um pequeno reajuste; à época de seu impeachment, o desemprego atingia 11,5 

milhões de pessoas.    
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O historiador Perry Anderson (2020) avalia que o impeachment de Dilma Rousseff foi um 

golpe parlamentar porque o crime que a ex-presidente teria cometido não era reconhecido enquanto 

tal nem pelo próprio Congresso que a impediu. O autor também avalia que os reais motivos que teriam 

levado a esse processo foi a tentativa de Dilma de estimular a indústria nacional – medida considerada 

estatista, antiliberal e intervencionista pela oposição – e a recusa dela em aceitar o “toma lá, dá cá” 

com o centrão, mais especificamente com Eduardo Cunha, presidente da Câmara à época. Somado a 

isso, aqueles que tinham alçado à condição de “nova classe média” agora percebiam que, não obstante 

o maior acesso ao ensino superior, foram “levados a aspirar a empregos que lhes eram, de fato, 

inacessíveis” (ANDERSON, 2020, p. 131), e compuseram a massa de protestos em 2013.  

Assim que assumiu a presidência em 2016, Michel Temer começou o que Ricardo Antunes 

(2020) chamou de “contrarrevolução neoliberal” ou “contrarrevolução preventiva”: 

Iniciou-se, então, uma nova fase da contrarrevolução preventiva, agora de tipo 

ultraneoliberal e em fase ainda mais agressiva. Sua principal finalidade: privatizar 

tudo o que ainda resta de empresa estatal; preservar os grandes interesses 

dominantes e impor a demolição completa dos direitos do trabalho no Brasil. Foi 

emblemática a tentativa feita por Temer, visando abrandar (na verdade eliminar) 

as restrições que proibiam o trabalho escravo no Brasil, em fins de 2017, medida 

profundamente antissocial que foi suspensa, dada a repulsa generalizada que 

encontrou. (ANTUNES, 2020, p. 291) 

Um mês depois do impedimento, foi aprovada a Lei do Teto dos Gastos Públicos, que proíbe 

que o governo tenha gastos maiores do que os do ano anterior para além da taxa de inflação; a 

legislação trabalhista passou o limite legal da jornada de trabalho de 10 para 12 horas por dia, o 

intervalo de almoço foi reduzido de uma hora para 30 minutos, a idade mínima para aposentadoria 

foi elevada e a contribuição sindical obrigatória, abolida. Além disso, a terceirização das atividades-

fim foram autorizadas, bem como os contratos de trabalho intermitente. Em meio a todas essas 

medidas, Temer é apontado em um esquema de corrupção envolvendo a JBS, episódio em que foi 

transmitido um vídeo do então presidente recebendo uma mala com 500 mil reais; a Câmara, com 

uma votação que ganhou em dois terços dos votos, não autorizou abertura de investigação contra ele.  

No próprio ano de sua posse, 2016, a popularidade de Temer era uma das menores da história 

dos presidentes do país, acompanhada da desmoralização do PT – Dilma havia sido impedida e Lula 

seria preso em seguida – e agora chegava a vez do outro partido que disputou todas as eleições 

presidenciais em segundo turno, desde o fim da ditadura militar, também ter sua popularidade 

defenestrada: o PSDB. Aécio Neves teria recebido 60 milhões de reais em propina da JBS, segundo 

a própria multinacional, o que deixou o caminho à eleição à presidência de 2018 para Geraldo 

Alckmin, então governador do estado de São Paulo. Segundo Ricardo Antunes, é nesse vácuo político 

que a extrema-direita encontra espaço para se reorganizar e apoiar uma nova figura: Jair Bolsonaro. 
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2.3.2 O neoliberalismo de Bolsonaro 

Jair Bolsonaro é a figura política representativa da junção entre o conservadorismo de 

costumes e o liberalismo econômico. Como vimos na seção anterior, esse fenômeno não é exclusivo 

do Brasil, pelo contrário, representa uma tendência observada mundialmente. Ainda assim, as 

especificidades do caso brasileiro, que perpassam sua história e situação política e econômica, 

indicam em que medida a junção de ideologias a princípio conflitantes se torna necessária em um 

momento histórico específico.    

Segundo Perry Anderson, a associação midiática feita entre a queda da qualidade de vida e a 

corrupção – especialmente o caso mensalão – soma-se à questão da violência no país, à truculência 

da polícia e das milícias e ao incremento da influência das igrejas evangélicas para resultar em um 

discurso apelativo à ordem e à punição. Esses dois aspectos são abarcados pelo discurso do deputado 

federal Jair Bolsonaro que passou 27 anos defendendo, enquanto deputado, os direitos dos militares 

– sua base eleitoral – e pautas conservadoras na Câmara. Bolsonaro recebeu em todos esses anos 

praticamente o mesmo número de votos, em torno de 100 mil, até 2014, ano em que foi o deputado 

mais votado, com 464 mil votos.  

Já com o apoio dos militares, os quais ocupam mais cargos no governo em 2021 do que 

ocuparam no período da ditadura militar27, Bolsonaro articulou, especialmente por meio das mídias 

sociais, os interesses dos jovens liberais – o MBL, que surgiu em 2014, composto por aderentes aos 

thatcherismo28 e proeminentemente anti-petista – à nomeação de Hamilton Mourão, general 

recentemente aposentado por ter declarado que os militares deveriam intervir no governo de Dilma. 

Faltava ainda uma fatia importante a sociedade brasileira, sem a qual a candidatura de Bolsonaro não 

seria viável:  

As classes dominantes, entretanto, fizeram uma exigência: [...] era preciso lhe 

impor uma equipe econômica ultraneoliberal, que garantisse a implantação do 

programa econômico exigido pelas diversas frações do capital. Recorreu-se, 

então, ao nome de Paulo Guedes (expoente fidedigno da Escola de Chicago e 

professor no Chile durante a ditadura de Pinochet), que ofereceu um programa 

econômico ultraortodoxo e privatista – condição imposta pelos grandes 

banqueiros, indústrias e representantes do agronegócio, uma vez que Bolsonaro, 

no passado, defendia teses “estatizantes e nacionalistas”. (ANTUNES, 2020, p. 

295, grifos do autor)   

                                                           
27 O número de militares ocupando cargos na administração federal em cargos de confiança, ministérios ou na presidência 

de estatais chegou a 6157 em 2021, sendo que em 2016 esse número era de 2957. Dos 23 ministérios, 11 são ocupados 

por militares, e das 46 estatais, 16 são presididas por militares. Alguns exemplos são os Correios, a usina elétrica Itaipu, 

o Ceagesp e a Petrobras. Fonte: http://istoe.com.br/ocupacao-militar/. Acesso em: 26 maio 2021.  
28 The economist: Niche no longer, thathcherism is winning adherents. Fonte: https://www.economist.com/the-

americas/2015/02/26/niche-no-longer. Acesso em: 26 maio 2021. 

http://istoe.com.br/ocupacao-militar/
https://www.economist.com/the-americas/2015/02/26/niche-no-longer
https://www.economist.com/the-americas/2015/02/26/niche-no-longer
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A saída para o estranhamento dessa articulação, expresso em piadas veiculadas pelo PSDB na 

campanha de 2018, comparando Paulo Guedes ao posto de gasolina Ipiranga, foi rapidamente 

assimilada pelo próprio Bolsonaro que, quando perguntado sobre economia, respondia “não sei”. Isso 

evidenciou a divisão em que Bolsonaro cuidaria das pautas do conservadorismo de costumes e o 

economista da pauta liberalizante do país. Paulo Guedes, por sua vez, também demonstrava um 

estranhamento, referindo-se a Bolsonaro como “animal”, “tosco”, “bruto” e “bárbaro”29, mas 

consegue costurar bons termos entre o ex-deputado e a burguesia nacional: levou Bolsonaro a jantares 

e eventos da BTG Pactual, XP Investimentos, CNI (Confederação Nacional da Indústria), a tomar 

café com Abilio Diniz, David Feffer, Rubens Ometto;30 e mais além, afrouxou a tensão entre 

Bolsonaro e a mídia, levando-o para conversar com Giancarlo Civita, então presidente da editora 

Abril31, e especialmente com a rede Globo, sendo que Guedes almoçou com Roberto Marinho no 

mesmo dia em que Bolsonaro foi entrevistado pelo Jornal Nacional.  

Paulo Guedes tinha, inicialmente, em 2016, aproximado-se de Luciano Huck, apresentador da 

Globo, que considerou a possibilidade de se candidatar à presidência, aproximação essa intermediada 

pelo amigo em comum dos dois Gilberto Sayão, banqueiro. O economista já era conhecido por sua 

convicção liberal e fora convidado para dar aulas na Universidade do Chile justamente por um dos 

Chicago Boys, Jorge Selume, na época diretor da Faculdade de Economia e Negócios e Diretor de 

Orçamento do regime de Pinochet. De volta ao Brasil, Paulo Guedes ainda foi convidado a participar 

da equipe econômica por Zélia Cardoso de Mello, ministra de Collor, aquele reconhecido pelo início 

da agenda liberal no Brasil.  

Assim estava dada a engenharia política no Brasil que fez a junção entre o conservadorismo 

de costumes e a militarização com os interesses da burguesia nacional e global, junção que de modo 

algum é estranha à história do neoliberalismo. Pode-se dizer que ela é, na verdade, uma reprodução 

do início dessa aliança dos anos 1970, nos Estados Unidos, sob o governo de Reagan, quando o 

modelo de família fordista estava em plena falência, somado aos movimentos de contracultura de 

1960. Mas se em Reagan essa aliança foi tática, entre uma base eleitoral conservadora e uma elite em 

                                                           
29 Essa e outras informações sobre Paulo Guedes foram retiradas do perfil escrito pela jornalista Malu Gaspar, disponível 

em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-fiador/. Acesso em: 26 maio 2021. 
30 Abilio Diniz é ex-dono do grupo Pão de Açúcar (atualmente é membro do Conselho de Administração desse grupo) e 

acionista da Brazil Foods, é um dos poucos brasileiros bilionários; David Feffer é outro bilionário brasileiro, presidente 

do Grupo Suzano Holding; e Rubens Ometto é mais um bilionário, diretor do grupo Cosan SA. O GPA (Grupo Pão de 

Açúcar) é dono das redes de mercado Assaí Atacadista, Compre Bem, Via Varejo, Carrefour, Grupo Êxito, Extra, entre 

outros; a Suzano é a maior produtora global de celulose e de eucalipto e opera em 60 países; e o grupo Cosan é do setor 

sucroenergético, do agronegócio e distribui combustível e gás natural. 
31 Paulo Guedes havia comprado, em 2011, uma participação na Abril Educação de 226 milhões de reais, por meio da Br 

Investimentos, sua própria empresa. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-fiador/
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busca de novos espaços, em Bush ela foi o núcleo do programa conservador dos republicanos, e hoje 

passa a ser uma necessidade:  

Os neoconservadores americanos são favoráveis ao poder corporativo, à iniciativa 

privada e à restauração de poder de classe. O neoconservadorismo é, portanto, 

perfeitamente compatível com o programa neoliberal de governança pela elite, 

desconfiança da democracia e manutenção das liberdade de mercado. Mas ele se 

afasta dos princípios do puro neoliberalismo, tendo remoldado práticas neoliberais 

em dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, na preocupação com a ordem 

como resposta ao caos de interesses individuais e, em segundo, na preocupação com 

uma moralidade inflexível com o cimento social necessário à manutenção da 

segurança do corpo político vis-à-vis de perigos externos e internos. Em sua 

preocupação com a ordem, o neoconservadorismo se assemelha a uma mera retirada 

do véu de autoritarismo com que o neoliberalismo se cobre. (HARVEY, 2008, p. 92)   

 O principal aspecto dessa passagem de David Harvey é a sinalização de que o 

conservadorismo não se opõe à restauração de poder da classe burguesa. Isto posto, essa ideologia 

ainda promove um reforço ao acirramento dos conflitos tanto internos quanto externos. Harvey, ao 

se referir aos Estados Unidos, lembra do 11 de setembro, atentado que ocorreu sob o governo Bush, 

que promoveu a identificação do inimigo árabe mulçumano e a promoção da “paranoia política”, com 

a qual a militarização ganhou força dentro e fora do país. A militarização, por sua vez, apoia-se em 

valores nacionais, os quais revelam-se também imprescindíveis à agenda neoliberal: 

[...] o Estado neoliberal precisa de alguma espécie de nacionalismo para sobreviver. 

Obrigado a operar como agente competitivo no mercado mundial e buscando 

estabelecer o clima mais favorável aos negócios possível, ele mobiliza o 

nacionalismo em seu esforço de sobrevivência. A competição produz vencedores e 

perdedores efêmeros na luta global por uma posição, e isso pode ser em si uma fonte 

de orgulho nacional ou de busca da essência nacional. (HARVEY, 2008, p. 95)  

Então, além de não contraditórios, o neoliberalismo e o conservadorismo representam uma 

junção necessária a essa nova ofensiva do capital sobre o trabalho que busca promover a restauração 

do poder de classe. Como vimos no texto de Leda Paulani, o Brasil tem uma macroeconomia voltada 

mais ao propósito de tornar-se atrativo ao investimento estrangeiro do que promover algum tipo de 

emancipação ou inclusão social, então esse nacionalismo é diferente do estadunidense à medida que 

se coloca como subserviente às potências econômicas centrais; ainda assim, trata-se de um apelo ao 

patriotismo.   

Elencamos, assim, as matrizes ideológicas que suportam a junção entre liberalismo e 

conservadorismo: os interesses das burguesias nacional e internacional, o nacionalismo, a 

militarização e o policiamento, o patriotismo, a família, o cristianismo e o antagonismo aos 

movimentos sociais. Essas matrizes encontram manifestações discursivas as quais podem ser 

relacionadas com a expansão do neoliberalismo – e consequente alterações na condição de vida das 

populações – este, por sua vez, pode ser aproximado do que Volóchinov (2018 [1929]) denomina de 
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vivência, compondo a situação social mais próxima e que, enquanto tal, determina enunciados, os 

quais orientam a consciência dos sujeitos organizados, retomando-se a ideologia enquanto 

consciência prática:    

A vivência expressa e a sua objetivação exterior são criadas, como sabemos, a partir 

do mesmo material. Com efeito, não há vivência fora da encarnação sígnica. 

Portanto, desde o início, não pode haver nenhuma diferença qualitativa entre o 

interior e o exterior. Mais do que isso, o centro organizador e formador não se 

encontra dentro (isto é, no material dos signos interiores), mas, ao contrário, a 

expressão organiza a vivência, dando-lhe sua primeira forma e definindo a sua 

direção. (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 204) 

 É nesse sentido que as produções ideológicas não são mecânicas, mas ancoradas em um 

contexto histórico e mediadas pelos signos ideológicos presentes na ideologia do cotidiano: à medida 

que altera as condições da vida material, o neoliberalismo é vivenciado e organizado por outras 

matrizes ideológicas. Essa consciência prática não é espontânea e passa pela influência proporcionada 

pelas ideologias organizadas (e financiadas), de modo que atribuem um sentido social ao 

empobrecimento e precarização da vida como um todo, ao passo que garantem a manutenção da 

ordem.  

Por outro lado, manifestações discursivas tipicamente ideológicas relacionadas ao 

neoliberalismo circulam em enunciados sobre liberdades individuais, individualismo, 

empoderamento por meio do empreendedorismo, meritocracia e liberdade em relação ao aparato do 

Estado, como impostos e privatizações. Nesse sentido o neoliberalismo pode ser considerado mais 

próximo de uma ideologia, mas já em um estágio avançado em que não só é uma força verdadeira, 

mas também configura apenas uma das manifestações possíveis de compreensão dessa força e de seu 

movimento dialético em relação ao desenvolvimento social. Tendo-se isso em vista, a próxima etapa 

é identificar e descrever as matrizes ideológicas presentes no discurso de Bolsonaro e verificar se elas 

encontram correspondência com as matrizes elencadas acima. Uma vez que esse discurso está 

inserido em um gênero, o da série Presidenciáveis do programa ao Roda Viva, procuraremos, a seguir, 

verificar como os gêneros do discurso organizam matrizes ideológicas.  

 

2.4 Ideologia e gêneros do discurso32  

Para que possamos identificar e descrever as matrizes ideológicas do discurso de Bolsonaro 

em sua entrevista ao Roda Viva, faz-se necessário compreender como uma ideologia é expressa em 

um enunciado concreto. O conceito de ideologia enquanto fundante das obras do Círculo de Bakhtin 

                                                           
32 Uma vez que a teoria bakhtiniana encontra uma longa e produtiva tradição no Brasil, optamos por manter discussão 

centrada na relação entre ideologia e gêneros do discurso, central à pesquisa. No entanto, conforme os conceitos sejam 

mobilizados na análise, eles serão sintetizados em notas de rodapé.  
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é abordado na terceira parte de A questão da ideologia no Círculo de Bakhtin, de Luiz Rosalvo. O 

pesquisador mostra que o Círculo parte de uma concepção de linguagem que aproxima a obra dos 

três autores – Volóchinov, Medviédev e Bakhtin – e que esse conceito é uma das bases da discussão 

de outros, como dialogismo, esferas e enunciado. Segundo Rosalvo, embora o conceito de ideologia 

apareça menos explícito nas obras de Bakhtin – enquanto que nas de Volóchinov e de Medviédev ele 

é nuclear –, a partir de 1929 ele é manuseado pelo linguista russo:  

Praticamente ausentes dos seus trabalhos iniciais, a palavra ideologia e seus 

correlatos começam a frequentar assiduamente seus textos a partir de 1929, momento 

no qual sua produção se orienta por um núcleo comum compartilhado com 

Volóchinov e Medviédev [...]. No entanto, mesmo seguindo um caminho específico, 

permanece em Bakhtin a ideia de que o enunciado concreto e a palavra, 

inerentemente dialógicos e responsivos, são territórios privilegiados de 

manifestações da ideologia, uma vez que neles se cruzam, se encontram e se 

confrontam diferentes posições ideológicas na sociedade. (ROSALVO, 2017, p. 95, 

grifos no original) 

Ainda segundo Rosalvo, os conceitos com os quais Bakhtin trabalha são fundamentados em 

três aspectos que revelam a questão da ideologia intrínseca a eles: a centralidade do enunciado 

concreto, seja ele de gênero primário ou secundário; a excelência da linguagem ao articular as esferas 

ideológicas constituídas e a comunicação cotidiana; e o caráter dialógico de qualquer produção 

artística e intelectual: 

[...] ao enfatizar o caráter dialógico (ou seja, intersubjetivo, interacional, relacional 

e, portanto, social) da palavra, [Bakhtin] vai preservar como um de seus substratos a 

ideia de que os significados e sentidos concretizados na palavra-discurso são 

inerentemente ideológicos, posto que operados pelos contatos, negociações, lutas, 

tensionamentos e acordos produzidos na relação entre as consciências, forças e 

vozes em interação no mundo histórico-social. [...] É o caso, particularmente, dos 

conceitos de dialogismo, esferas, gêneros e enunciado. (ROSALVO, 2017, p. 139, 

grifos no original) 

Isto posto, analisaremos o enunciado concreto enquanto inserido em um gênero discursivo, o 

qual, por sua vez, é condicionado a uma esfera ou um campo da atividade humana. Se a ordem 

metodológica proposta pelo Círculo é a que tem o enunciado como ponto de partida, qualquer análise 

ideológica também encontra nele seu início. Em outras palavras, deve-se percorrer o caminho dessas 

instâncias organizadoras de modo que a materialidade, verbal e discursiva, revele os aspectos do 

gênero em que ocorre, as relações dialógicas que estabelece e as avaliações sociais às quais responde. 

Nesse sentido, é o gênero discursivo que norteia o projeto de dizer de um autor e quais são as relações 

dialógicas possíveis de serem estabelecidas nesse determinado contexto, conforme seus usos sociais:     

Nesses processos [sociais em que intervém a linguagem], o gênero do discurso opera 

como uma mediação pela qual os indivíduos são discursivamente socializados, ou 

seja, como um elemento de construção de sujeitos socialmente capazes de enunciar 
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e compreender enunciados e, portanto, de participar da comunicação 

socioideológica. Por intermédio do gênero, cuja presença é um dado fundamental em 

todas as esferas da comunicação social, o movimento de constituição do indivíduo 

como sujeito discursivo [...] se constrói em estreita articulação com as determinações 

e os condicionamentos da realidade histórico-social. (ROSALVO, 2017, p. 153) 

Então, o modo de funcionamento de um determinado gênero condiciona os modos de 

manifestação ideológica possíveis, por meio dos elementos sistematizados em Gêneros do Discurso 

de conteúdo temático, estilo e construção composicional, os quais compõem o conjunto do enunciado. 

É pelas relações dialógicas que esses elementos estabelecem entre enunciados passados e novas 

respostas, entre a coerção e o desenvolvimento de um estilo, entre a relação expressiva do sujeito com 

o objeto do discurso e a compreensão ativa dos demais, e entre a escolha das palavras próprias e dos 

outros, que podem ser observadas as visões de mundo e posicionamentos ideológicos dos falantes. 

Isto é, é nesse jogo dialético entre forças centralizadoras e dispersoras, centrífugas e centrípetas, que 

a linguagem produz aquilo que é ideológico em enunciados concretos. Nas palavras de Bakhtin:  

Uma função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e certas condições 

de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 

gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 

composicionais relativamente estáveis. O estilo é indissociável de determinadas 

unidades temáticas – o que é de especial importância – de determinadas unidades 

composicionais: de determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu 

acabamento, de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 

discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. 

(BAKHTIN, 2016 [1953-54], p. 18) 

Assim sendo, para que as matrizes ideológicas de um enunciado concreto sejam identificadas, 

ele tem que estar situado em uma função e deve-se levar em conta seu estilo e unidade temática. Para 

tanto, ele pode ser analiticamente decomposto e relacionado com o gênero ao qual pertence. Tanto 

Bakhtin (2016 [1953-54]) quanto Volóchinov (2018 [1929]) mostram que a produção de sentidos 

ideológicos repousa na relação orgânica e indissolúvel entre o estilo e as unidades temáticas 

específicas de um determinado gênero:  

O tema e a forma do signo ideológico estão ligados entre si de modo insolúvel e, é 

claro, podem ser distinguidos apenas por meio de uma abstração. No final das contas, 

ambos são gerados pelas mesmas forças e premissas materiais. (VOLÓCHINOV, 

2018 [1929], p. 112, grifos do autor) 

 Nesse sentido, a separação analítica entre tema e forma, estilo e conteúdo, considera o gênero 

e a esfera com os quais o enunciado concreto se relaciona, de modo que se chegue às premissas 

materiais de produção ideológica. Ainda segundo a metodologia do Círculo, as diferentes vozes 

sociais que são manifestadas na interação verbal, também condicionadas ao gênero e à esfera, podem 

ser percebidas por meio das relações metalinguísticas que estabelecem, com discursos precedentes, 

antecipações a réplicas, polêmicas e discursos relatados.  
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A metalinguística, disciplina proposta por Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski 

(2018 [1963]), refere-se à ampliação do tratamento monológico da língua – feito pela linguística, que 

contempla a sintaxe e as relações lógicas e semânticas – de modo que se alcance o tratamento 

dialógico, que compreende o discurso para além do verbal. Para tanto, o autor russo analisa o 

fenômeno discursivo da dupla orientação da palavra, relativo aos enunciados concretos, cuja palavra 

é voltada ao objeto do discurso e a um outro discurso. Essa dupla orientação, segundo Bakhtin, surge 

sob condição da comunicação dialógica que possui um autor de um enunciado concreto: 

Assim, as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como fenômeno 

integral concreto. [...] As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou 

às concreto-semânticas, que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem 

personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em posições de 

diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles possam surgir relações 

dialógicas. (BAKHTIN, 2018 [1963], p. 209).   

Bakhtin argumenta que, ao falar, um interlocutor pode polemizar com outro enunciado de 

modo a estabelecer uma relação dialógica não entre as palavras, mas entre signos, os quais são 

formulados pelo linguístico e pelo extralinguístico, referentes aos tons valorativos conferidos às 

palavras em um determinado gênero. Por fim, é nessas relações dialógicas que repousam os sentidos 

ideológicos de um enunciado concreto. Então, este será o percurso metodológico de análise a seguir: 

a partir do enunciado concreto, serão descritas as formas composicionais do gênero e suas rupturas 

de estilo e de conteúdo a partir das relações dialógicas que o enunciado estabelece com outros.  

 

Em síntese 

Uma vez estabelecido que o método sociológico pressupõe a articulação entre as produções 

ideológicas e as condições materiais de sua produção, voltar-se ao neoliberalismo para a compreensão 

das transformações pelas quais o mundo passa desde a década de 1970 é um caminho produtivo para 

a pesquisa. No entanto, é preciso ter cuidado com estudos que expliquem o neoliberalismo 

desconsiderando seu desenvolvimento histórico e sua relação com as classes, porque corre-se o risco 

tanto de naturalizar um fenômeno ideológico quanto de apontar os próprios trabalhadores como 

reprodutores de ideologias burguesas. Por isso, o trabalho de Guy Standing, O precariado, já chega 

ao Brasil sob críticas de sociólogos como Ricardo Antunes, que observam que a precarização chega 

agora ao centro do capitalismo, sendo que já era condição de sua reprodução na periferia. Além disso, 

a própria obra de Standing é ideológica porque, enquanto enunciado, posiciona-se historicamente em 

relação a outros, mostra uma visão de mundo e pode ser decomposto em suas matrizes ideológicas, 
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as quais desistoricizam o fenômeno neoliberal por meio do argumento de que precariado é uma classe 

nova.  

Isto posto, foram abordados outros trabalhos que deem conta de explanar o neoliberalismo da 

perspectiva sociológico; para isso, os autores David Harvey, Fraçois Chesnais, Ricardo Antunes, 

Leda Paulani e Perry Anderson foram consultados para que um breve percurso histórico dessa agenda 

econômica fosse traçado no mundo e no Brasil. Ele remete à crise da década de 1970 e à restauração 

de classe imposta pela ditadura de Pinochet no Chile, marco do neoliberalismo que se alastrou com 

nomes como os de Thatcher e Reagan. No Brasil, a agenda foi implementada com mais força a partir 

da década de 1990 e continuada até o impedimento de Dilma Rousseff, momento em que passa por 

uma radicalização somada à crise política pela qual o país passava.  

Por onde passou, o neoliberalismo provocou respostas conservadoras, além da 

mercadificação de vários aspectos da vida, como seguridades sociais, cultura, propriedade intelectual; 

especulação financeira e perdas ambientais; levou à proliferação de formas alternativas de 

organização e, em última instância, à perda de qualidade de vida e da capacidade de sustentar-se. 

Nesse sentido, a aliança tática entre esse modelo econômico e conservadorismo passa a ser uma 

necessidade, e as matrizes ideológicas reacionárias e em franca defesa da burguesia, por meio 

inclusive do conflito social aberto, ganham reforço e radicalização, como o nacionalismo, a 

militarização, a defesa da família e o antagonismo aos movimentos sociais.  

Tais matrizes, no entanto, são manifestas pelo discurso político de Jair Bolsonaro? Para se 

responder a essa pergunta, primeiro considera-se que o enunciado concreto do candidato está inserido 

em um gênero discursivo, cuja organicidade entre estilo e conteúdo temático norteia o projeto de dizer 

de um autor e as relações dialógicas estabelecidas em um determinado contexto. Essas relações, 

estudadas pela metalinguística, estabelecem os sentidos ideológicos de um enunciado e revelam suas 

visões de mundo, sob maior ou menor coerção do gênero. Na continuação, então, caracterizaremos o 

gênero discursivo da série Presidenciáveis e suas formas relativamente estáveis, de modo que 

possamos analisar o enunciado de Bolsonaro em relação a esse gênero específico.  
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Capítulo 3 

Estabilidades e rupturas do enunciado da entrevista de Jair Bolsonaro: 

construção composicional e estilo 

 

No capítulo anterior, abordamos a ideologia do ponto de vista do desenvolvimento social e da 

situação socioeconômica que ancora as produções discursivas. Neste capítulo, procuraremos 

estabelecer a ordem metodológica de mapeamento das ideologias presentes em um enunciado 

concreto, ou, em outras palavras, de que modo é possível depreender matrizes ideológicas da 

materialidade discursiva em um contexto de interação verbal.  

Nosso objetivo é verificar como o estilo do entrevistado, em relação aos elementos estáveis 

do gênero, produz sentidos ideológicos, os quais estão em consonância com os temas abordados por 

ele. Propõe-se uma divisão entre forma e conteúdo para fins analíticos, sendo que este capítulo trata 

da construção composicional33 do gênero; o próximo, dos conteúdos temáticos abordados no 

enunciado do entrevistado. Por isso, levantaremos, a seguir, os elementos relativamente estáveis do 

gênero, de modo que o estilo de Bolsonaro possa ser caracterizado.  

 

3.1 Gênero discursivo da série Presidenciáveis  

O Roda Viva é um programa televisivo de entrevistas transmitido pela TV Cultura desde 

setembro de 1986 e que convida figuras públicas a responder sobre os mais diversos assuntos. O mais 

antigo programa de entrevistas da televisão brasileira tem como uma de suas principais características 

a variação da bancada conforme o entrevistado – à exceção do mediador, que pode permanecer o 

mesmo por anos –, não havendo uma restrição a apenas jornalistas; ou seja, para cada entrevistado, 

são convidados entrevistadores com atuação na mesma esfera de atividade que aquele que ocupa o 

centro da arena. Essa característica do programa, no período em que foi criado, de redemocratização 

pós-ditadura militar, representava uma inovação em termos de divulgação de conhecimentos dos mais 

diversos campos do saber e, portanto, de acesso à informação e ao livre debate de ideias, dialogando 

com uma importante carência do público em uma época de fim da censura estatal direta. 

A própria concepção do programa, então, abre um terreno fértil ao estabelecimento de 

debates com seu formato de “arena”, em que o entrevistado é colocado no centro de uma roda entre 

                                                           
33 A construção composicional, juntamente ao estilo e ao conteúdo temático, está ligada ao enunciado e ao campo da 

comunicação. Os campos utilizam a língua de modo elaborar tipos relativamente estáveis de enunciados – os quais são 

individuais – que determinam um gênero do discurso. Tais gêneros são descritos, também, por seu aspecto formal: 

procedimentos, conclusibilidade, acabamento e relações que estabelecem com outros enunciados. No caso da série 

Presidenciáveis, refere-se à estruturação do programa: abertura, mediador, bancada, convidados, entrevistado etc. 
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os entrevistadores, que ficam em um nível elevado em relação ao chão e ao entrevistado. Desde sua 

criação, o Roda Viva amplia o gênero de entrevistas televisivas assumindo o “discurso do jornalismo 

público, que desconhece fronteiras empresariais em nome do interesse público” (SILVA, 2011, p. 55) 

já que jornalistas especialistas eram convidados, mesmo que eles não compusessem o quadro da TV 

Cultura. Os entrevistadores, então, ficam divididos em dois grupos: os que possuem alguma área de 

atuação relacionada com a do entrevistado – e, por isso, preocupam-se em discutir temas relativos a 

ela – e os jornalistas, que “desempenham melhor o papel de fiscalização, de cães de guarda dos 

interesses do público e consolidam o pacto sobre o papel do jornalismo de efetivar um debate público 

a partir de critérios democráticos” (SILVA, 2011, p. 58); isto é, aos jornalistas cabe a preocupação 

de voltar a discussão, por exemplo acadêmica, ao interesse do telespectador. Com esse formato e 

propósitos, o Roda Viva promoveu, por décadas, debates amplos sobre assuntos e personalidades 

relevantes aos brasileiros.  

Além disso, o programa possui a tradição de intermediar, enquanto gênero, o jornalismo com 

as mais diversas esferas ou campos da atividade humana, convidando artistas, filósofos, sociólogos, 

historiadores, humoristas, cientistas, entre outros; e na política não é diferente: já no seu ano de 

estreia, convida representantes dessa esfera da atividade, que é o caso de Lula, em 1986. Depois, 

convida Collor, em 1987, e promove séries dedicadas aos candidatos ao governo do estado de São 

Paulo, por exemplo. No entanto, se o Roda Viva foi criado em um contexto brasileiro de 

redemocratização e pelo único canal de televisão público; quase 35 anos depois, ele disputa espaço 

de debate com outros veículos de comunicação não tradicionais disponíveis na internet. Em 2018, 

grande parte da campanha eleitoral foi online, via aplicativos de mensagens e redes sociais.  

Então, na campanha presidencial de 2018, concomitantemente aos debates e entrevistas 

tradicionais da televisão brasileira, houve uma massiva campanha na internet. No caso de Bolsonaro, 

essa campanha, inicialmente, foi promovida por seus apoiadores e rapidamente ganhou dimensões 

hoje consideradas ilegais34, como divulgação de fake news, disparo de mensagens em massa e 

robotização de contas virtuais. Quanto ao modelo tradicional de campanha, o candidato participou de 

apenas dois debates televisionados – um em março e outro em agosto de 2018 –, uma entrevista ao 

Jornal Nacional, da Rede Globo, em agosto e no mês seguinte, em setembro, afastou-se de aparições 

em público devido a uma facada sofrida em Juiz de Fora, Minas Gerais; depois desse episódio, 

manteve ativamente a campanha em redes sociais por meio de vídeos, grupos em aplicativos de 

                                                           
34 Em outubro de 2021, o TSE julga se a chapa Bolsonaro-Mourão será cassada, uma vez que houve, na campanha de 

2018, disparo em massa de notícias falsas relativas ao candidato Fernando Haddad. Estima-se que quase R$ 12 milhões 

foram gastos por empresas, a exemplo da Havan, que contrataram agências de publicidade para fazer os disparos. A 

prática é considerada ilegal tanto por divulgar fake news quanto por configurar doação de campanha não declarada por 

empresas.  
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mensagens, imagens, fóruns e compartilhamento de conteúdo. Essas novidades em relação à 

campanha online fizeram com que se acumulassem diversas tensões entre os próprios candidatos, 

porque passou a ser comum divulgações cujo teor era de ataques pessoais, desinformações e teorias 

conspiratórias35, os quais ganharam proporções nacionais. É nesse contexto que acontece a entrevista 

ao Roda Viva com Jair Bolsonaro em 30 de julho de 2018, momento em que os outros candidatos já 

questionavam publicamente algumas falas do candidato do PSL.  

Como em outras eleições, o Roda Viva organizou uma série de entrevistas intitulada 

Presidenciáveis, em que participaram os pré-candidatos à presidência. Cederam entrevista, a partir do 

mês de abril e em ordem cronológica: Marina Silva, do Rede; Guilherme Boulos, do PSOL; João 

Amoêdo, do Partido Novo; Ciro Gomes, do PDT; Manuela D’Ávila, do PCdoB; Guilherme Afif, do 

PSD; Geraldo Alckmin, do PSDB; Jair Bolsonaro, do PSL e, por último, Fernando Haddad, do PT. 

A edição que entrevistou Bolsonaro foi a mais assistida à época, com alcance de 9 milhões de pessoas 

na somatória entre a transmissão televisiva e sua postagem na internet36. Todas as entrevistas foram 

ao ar, ao vivo, às segundas-feiras, às 22h, e tiveram aproximadamente uma hora de duração cada.  

Uma vez que o objeto desta pesquisa é a entrevista de Bolsonaro ao Roda Viva, será 

considerada como gênero a série Presidenciáveis, porque seus convidados se mantêm no mesmo 

campo de atuação. Nesse sentido, essa série forma-se pelo vínculo estreito entre a esfera jornalística 

– que, como veremos mais adiante, é a fonte de diversos dos discursos relatados abordados pela 

bancada, os quais serão referenciados por meio de notas de rodapé – e a esfera política. Então, a 

caracterização do gênero e o estabelecimento do esperado para ele se baseiam nessas nove entrevistas, 

de modo que se possa determinar o que é típico delas e o que configura uma transgressão estilística 

ou temática; ainda assim, reforça-se que o objeto de análise é a entrevista de Bolsonaro. A 

caracterização do gênero discursivo da série Presidenciáveis possui os seguintes elementos 

relativamente estáveis:  

a) conteúdo temático: recorte político, informativo sobre propostas e planos de governo; 

mediação entre as esferas política e jornalística e outras; 

                                                           
35 Em agosto de 2018, Bolsonaro participou do Jornal Nacional, da Globo, quando levou um livro intitulado Aparelho 

Sexual e Cia., da Companhia das Letras e afirmou que a obra estava sendo distribuída nas escolas de ensino básico pelo 

MEC. A informação foi desmentida pelo Ministério, mas deu continuidade ao assunto do “kit gay”, uma das campanhas 

de Bolsonaro que o levaram à notoriedade midiática em 2014. Em 2018, a autoria do “kit” foi atribuída, nas redes sociais, 

a Fernando Haddad, candidato do PT, com os acréscimos de que ele legalizaria a pedofilia, se fosse eleito, e de que 

escreveu um livro defendendo o incesto. Essas últimas fake news estão listadas em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html. Acesso em: 14 de jan. 2021. 
36 Dado fornecido pelo site da TV Cultura, https://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/. Acesso em: 5 jul. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html
https://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/
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b) forma composicional: entrevista composta por abertura, múltiplos entrevistadores e um 

entrevistado por programa; duração de aproximadamente uma hora,  debate, presença de 

um mediador, de um cartunista e de entrevistadores convidados; encerramento; 

c) estilo: modalidade culta da língua falada quanto ao léxico e à sintaxe, marcadas pelas 

especificidades do campo de atuação do entrevistado (política) e dos entrevistadores; 

cortesia e polidez; o estilo37 das réplicas dos entrevistadores e do entrevistado têm 

orientações dialógicas tensas, assumindo tonalidades polêmicas abertas e veladas. 

Todas as entrevistas começam com uma apresentação de cada candidato, feita pela 

composição entre diversas imagens e narração sobre alguns dados da vida pessoal e percurso político 

do entrevistado. Depois, o mediador faz um questionamento introdutório sobre um tema mais geral, 

que ainda não compõe o debate, seguido da primeira pergunta da bancada. Além disso, todos os 

programas são intercalados por charges, perguntas de convidados externos e encerramento, este 

composto por perguntas rápidas ao entrevistado, do tipo “pingue-pongue”. Alguns temas foram 

comuns a todos:  por exemplo, perguntas sobre economia, sobre o partido de cada um e sobre seus 

programas de governo.  

 

3.2 A entrevista com Bolsonaro e as rupturas estilísticas de gênero 

A edição que entrevistou Jair Bolsonaro foi ao ar no dia 30 de julho de 2018, durou uma hora 

e 21 minutos e contou com a seguinte bancada de entrevistadores: Thaís Oyama (TO), editora-chefe 

da revista Veja; Daniela Lima (DL), editora da coluna Painel da Folha de S. Paulo; Maria Cristina 

Fernandes (MCF), colunista do jornal Valor Econômico; Leonencio Nossa (LN), repórter especial do 

jornal O Estado de S. Paulo; Bernardo Mello Franco (BMF), colunista do jornal O Globo; e Ricardo 

Lessa (RL), mediador. Nela, as declarações do candidato Jair Bolsonaro extrapolam aquilo que é 

esperado – e que ocorre nas demais entrevistas da série Presidenciáveis – em relação ao estilo, 

sinalizando transgressões do gênero.  

Partindo-se da materialidade verbal, extraverbal38 e da organização do gênero, será nosso 

objetivo observar como o candidato se comportou em relação às formas composicionais típicas da 

série Presidenciáveis de modo a manifestar um estilo, a ser caracterizado. Por isso, analisaremos, a 

                                                           
37 O estilo constitui o enunciado juntamente ao conteúdo temático e à construção composicional; ele é individual do 

falante e suas mudanças históricas estão ligadas às mudanças pelas quais passam os gêneros. Nas palavras de Bakhtin: 

“Onde há estilo, há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o caráter do estilo nas condições 

do gênero que não lhe é próprio como também destrói ou renova tal gênero. Desse modo, tanto os estilo individuais quanto 

os da língua satisfazem ao gênero do discurso (BAKHTIN, 2016 [1953-54], p. 21). 
38 Todas as transcrições da entrevista foram feitas de acordo com as normas NURC: Análise de textos orais (PRETI, 1993) 

e Comunicação da fala e na escrita (PRETI & LEITE (orgs.), 2013). 
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seguir, as partes integrantes do programa: abertura, tratamento com a bancada, perguntas da bancada, 

perguntas de convidados, charges e encerramento. Além disso, foi destacada uma seção sobre as 

risadas do candidato ao longo da entrevista, porque, embora não constituam uma característica do 

gênero, representam uma transgressão do estilo esperado nessa entrevista em particular. Depois, no 

próximo capítulo, a análise passará a focar os conteúdos temáticos, os quais, em consonância com o 

estilo que será descrito a seguir, revelam as matrizes ideológicas presentes no enunciado. 

 

3.2.1 Abertura 

A abertura da entrevista com Bolsonaro, assim como todas as outras da série Presidenciáveis, 

é composta por um texto narrado por Adele Santelli (AS), cujo nome é creditado ao longo da 

sequência de fotos e vídeos de arquivo que acompanham o texto, bem como por uma introdução feita 

por Ricardo Lessa, mediador, em que ele dirige um questionamento ao candidato, seguida da resposta 

e, depois, inicia-se o debate com os integrantes da bancada. Na de J. Bolsonaro, o texto narrado foi o 

seguinte:  

0’10’’ 

AS: 

 

nascido em Campinas estudou na escola preparatória de cadetes do exército e 

formou-se na academia militar de agulhas negras em mil novecentos e setenta 

e sete... em oitenta e seis liderou o protesto contra os baixos salários dos 

militares... por conta disso foi preso e acusado de planejar atentados a bomba... 

para pressionar o comando do exército... absolvido no superior tribunal militar 

foi transferido para a reserva com a patente de capitão... iniciou a carreira 

política como vereador no rio de janeiro em oitenta e nove... dois anos depois 

foi eleito deputado federal e desde então permanece na câmara dos deputados 

Atualmente no sétimo mandato... neste período passou por nove partidos entre 

eles o PTB PFL e o PP... um dos projetos aprovados de sua autoria estende o 

benefício de IPI para produtos de informática... aos sessenta e três anos o 

candidato do partido social liberal PSL Jair Bolsonaro está no centro do Roda 

Viva de hoje 

 

 

Imagem 1: 0’17’’ 

 

Imagem 2: 0’27’’ 
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Imagem 3: 0’47’’ Imagem 4: 1’09’’ 

  

 

 Depois da apresentação, o estúdio é mostrado de cima, em uma imagem giratória, e, em 

seguida, o mediador Ricardo Lessa é focalizado, momento em que ele cumprimenta os 

telespectadores e diz um texto de abertura seguido de uma primeira pergunta, segundo ele, feita a 

todos os outros candidatos na série:  

Imagem 5: 1’12’’ Imagem 6: 1’21’’ 

  

  

1’19’’ 

RL: 

 

bem-vindos a mais este Roda Viva... o mais tradicional programa de debates da 

TV brasileira... hoje ocupa o centro da roda o candidato à presidência pelo PSL 

Jair Bolsonaro... estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura pelas 

emissoras afiliadas pelo nosso canal no Youtube e pela nossa página no 

Facebook para conversar com o Jair Bolsonaro convidamos Daniela Lima 

editora da coluna PAInel do jornal Folha de São Paulo... Thaís Oyama redatora 

chefe da revista Veja... Maria Cristina Fernandes colunista do jornal Valor 

Econômico... Bernardo Mello Franco colunista do jornal O Globo... E 

Leonêncio Nossa repórter especial do jornal O Estado de São Paulo... todos 

convidados LIvremente pela produção do programa... somos supervisionados e 

caricaturados em tempo real pelo INcorrigível cartunista Paulo Caruso... BOa 

noite deputado... muito obrigado por ter aceito o nosso convite... a primeira 

pergunta que eu costumo fazer a todos: pré-candidatos e agora o senhor é 

candidato estivera aqui... é:: saber se/ qual a obra e qual a realização que o 

senhor gostaria de ser lembrado na história... se eleito... como uma marca sua... 

ligado ao seu nome  

JB: o redirecionamento do Brasil no tocante a sua política... nós cansamos da 

esquerda... queremos um Brasil liberal... que faça comércio com o mundo todo 
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sem o viés... ideológico... que respeite a família... bem como as crianças em 

sala de aula... que jogue pesado na questão da segurança pública pra você 

exatamente... proporcionar paz... a todos... que você realmente implemente 

políticas que TIrem o Brasil dessa situação que se encontra... valorize o homem 

do campo... jogue pesado contra o MST... e que... tenha né e se aprofunde no 

comércio em especial com países melhores do que nós... e esse é o nosso sonho 

é a nossa vontade... é nessa batalha inicialmente 

 

Essa primeira réplica é bastante significativa em relação à entrevista inteira, primeiro porque 

ela revela na materialidade verbal e extraverbal (gestos, olhar, postura etc.) a postura do candidato: 

Bolsonaro não cumprimenta o mediador, nem a bancada nem os telespectadores, não faz um aceno 

com a cabeça, nem com os olhos e não sorri. Essa marcação é importante em relação ao gênero, 

porque demonstra o estilo do entrevistado já nos primeiros minutos do programa: todos os outros 

candidatos da série Presidenciáveis cumprimentaram tanto o mediador quanto a bancada, e 

aproveitaram também para se endereçarem aos telespectadores, ou agradeceram a oportunidade de 

poderem participar da entrevista; o único candidato que não responde “boa noite” é Bolsonaro. 

Segundo, porque ela sintetiza algumas das matrizes ideológicas identificadas ao longo desta 

pesquisa, a saber: conservadorismo, militarismo, punitivismo, nacionalismo subalterno, liberalismo 

e oposição a movimentos sociais. Nessa resposta, o candidato defende um Brasil liberal e o comércio 

“sem o viés ideológico” e também se posiciona a favor da família e do fortalecimento das forças 

armadas em relação à segurança pública em “jogar pesado”. O trecho “respeite as crianças em sala 

de aula” estabelece uma polêmica velada com um dos assuntos mais comuns da campanha de 2018, 

sobre o material de educação sexual supostamente distribuído nas escolas de ensino básico, que 

reforçam a interpretação de que essa fala promove o acirramento do conflito com grupos que buscam 

igualdade de direitos civis, como o LGBTQIA+ e mulheres. 

Os elementos abordados por Jair Bolsonaro em sua primeira resposta evidenciam que o 

conservadorismo e o gerenciamento desses conflitos sociais e da economia são pares no processo 

neoliberalizante. O primeiro elemento que chama a atenção sobre essa resposta é que ela é formulada 

com base em relações dialógicas de polêmica aberta e velada39: “esquerda” e “redirecionamento”; 

“homem do campo” e “MST”; “ideológico” e o subentendido “livre”. O “cansamos” sinaliza para 

uma situação que já dura algum tempo no país e a isso podem ser associados os governos de Lula e 

Dilma Rousseff e as crises econômica e política em que se encontrava o Brasil desde 2013 e, segundo 

                                                           
39 Bakhtin assim define as polêmicas aberta e velada: “Na polêmica velada, o discurso do autor está orientado para o seu 

objeto, como qualquer outro discurso; neste caso, porém, qualquer afirmação sobre o objeto é construída de maneira que, 

além de resguardar seu próprio sentido objetivo, ela possa atacar polemicamente o discurso do outro [...]. A polêmica 

aberta está simplesmente orientada para o discurso refutável do outro, que é o seu objeto” (BAKHTIN, 2018 [1963], p. 

224). 
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o próprio, a crise moral. Essas oposições já sinalizam para diferentes lados da “batalha” a que se 

refere Bolsonaro, e que representam avaliações sociais do horizonte valorativo: de um lado, “eles”, 

composto pela esquerda, pelos não liberais, pelos que não respeitam a família nem as crianças na 

escola e pelo MST; de outro, “nós”, composto pelos cansados, pelos liberais, que fazem livre 

comércio, pelos que respeitam a família e as crianças na escola, pelos homens do campo e que jogam 

pesado na segurança pública e contra o MST. 

“Jogar pesado” é um indicativo de conflito com o MST em oposição à valorização do “homem 

do campo”, o qual manifesta as vozes sociais relativas à defesa dos proprietários de terra, embora de 

uma maneira direcionada a um senso popular, em vez de “fazendeiro” ou “latifundiário”. Há a 

oposição entre o indivíduo “homem” e o coletivo “MST”; em que uma questão estrutural é desviada 

ao indivíduo, cujas liberdades devem ser defendidas, mas com a cisão entre quais terão essa defesa, 

indicadas pela instituição que Bolsonaro representa, e quais não. Tal cisão é reforçada pelo signo 

ideológico “batalha”, que adiciona mais uma caracterização do conflito social colocado e de que 

forma o Estado intervém nele. Em outras palavras, há uma avaliação social interessada materialmente 

que se relaciona com a história da questão da terra no Brasil e da criminalização – senão oficial, por 

meio dos conflitos rurais – de movimentos sociais.  

“Jogue pesado” também na “segurança pública”, em mais uma referência ao acirramento das 

tensões sociais; a expressão tem o sentido de reforçar ou intensificar a segurança pública, o que 

retoma a matriz ideológica da militarização. Além disso, há um diálogo com enunciados precedentes 

sobre Direitos Humanos aos quais Bolsonaro responde com essa fala, ao deixar sinalizado – e que se 

desenvolverá ao longo da entrevista – que considera a segurança pública apenas uma via de 

intensificação das forças policiais, de modo a promover “paz” aos “nossos”, bem como o combate ou 

eliminação de tudo aquilo que se opuser aos valores morais conservadores, indicados, nessa resposta, 

como MST, esquerda e aqueles que defendem a ampliação do conceito de família, com os quais 

polemiza. 

Por fim, o comércio, seja em referência ao não ideológico, seja com “países melhores do que 

nós” revela um nacionalismo subserviente, porque, como é abordado em outro momento da 

entrevista, esses “países melhores” referem-se, mais especificamente, aos Estados Unidos, cujo 

presidente à época, Donald Trump, é elogiado por Bolsonaro. Referir-se aos Estados Unidos como 

um país “melhor” dialoga com discursos precedentes de que o governo de Trump é um modelo a ser 

seguido; segundo as palavras de Bolsonaro, aquilo que se opõe a isso é o “ideológico”. Em seguida a 

essa resposta, o mediador, Ricardo Lessa, refaz a pergunta:  
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3’32’’ 

RL: 

 

agora deputado isso são ideias... é:: gerais para o seu governo... eu gostaria de 

saber de uma obra Uma realização... como:: o Getúlio passou a história como 

o... é:: autor da CLT... o Fernando Henrique como:: ahn:: o plano real como 

autor do plano real eu queria que o senhor dissesse um projeto uma obra uma 

realização que o senhor tem em mente que gostaria que passa/ passasse pra 

história com o seu nome                            

JB:  que a nossa economia realmente passasse a ser... liberal... esse é o nosso sonho 

 Se a tréplica de Bolsonaro insiste na questão do liberalismo e não nos outros elementos, como 

família ou segurança, pode-se elencar dois elementos também importantes para o enunciado como 

um todo: o primeiro é que, então, espera-se que ao longo da entrevista o candidato apresente o que 

ele entende por liberalismo e como tornar o Brasil liberal, visto que, como apontou o mediador RL, 

os demais elementos não são plano do governo, mas ideias gerais, e que os entrevistadores discutam 

esse tema, o que não ocorre ao longo da entrevista. Segundo, que Bolsonaro deixa indicado que seu 

principal legado é ideológico, o que também não é explicitamente desenvolvido ao longo do 

programa. Os jornalistas não perguntam a ele sobre o “liberalismo” e já na continuação Maria Cristina 

Fernandes (MCF) faz a primeira pergunta do debate sobre outro tema:  

4’03’’ 

RL:  

 

vamo começar a nossa rodada aqui de perguntadores eh: com a Maria Cristina 

Fernandes do velo/ do Valor 

MCF:  eh:: deputado na votação do impeachment da ex presidente Dilma Rousseff o 

senhor fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra... o:: 

coronel como o senhor sabe foi condenado no tribunal:: de segunda instância 

POR tortura... eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor... conhece por 

tortura como o senhor definiria tortura e SE o eleitor deve esperar que o senhor 

eLEIto presidente da república aCEIte a tortura como uma prática eh:: das 

forças policiais do estado 

 

Embora pareça ter havido uma mudança brusca de assunto, ela é comum para o gênero, uma 

vez que a introdução, feita pelo mediador, não compõe propriamente o debate, fato que ele mesmo 

deixa sinalizado nessa e nas demais entrevistas da série Presidenciáveis. Apenas na entrevista de Ciro 

Gomes a primeira pergunta manteve-se no mesmo tema abordado pela introdução do mediador, no 

caso, sobre a greve dos caminhoneiros de 2018; nas demais, houve também uma introdução mais 

geral, sobre marcas de um possível governo, que não entra como parte do debate ainda, uma vez que 

é abordada pelo mediador. Então, essa é uma organização geral desse gênero que propõe um primeiro 

momento mais amplo e introdutório para depois começarem as perguntas preparadas pela bancada. 

Ainda assim, o primeiro tema a ser abordado no programa que convidou Bolsonaro sinaliza 

uma tensão acumulada no horizonte valorativo daquela época por referir-se a um discurso precedente 

do próprio Bolsonaro: a jornalista lembra da votação pela aprovação da abertura do processo de 
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impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados em 17 de abril de 2016. 

Naquele domingo, em uma sessão transmitida ao vivo pela televisão e por telões colocados na 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde estavam centenas de pessoas, Jair Bolsonaro disse:  

Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história 

nessa data pela forma como conduziu os trabalhos dessa Casa. Parabéns presidente 

Eduardo Cunha. Perderam em meia quatro, perderam agora em 2016. Pela família e 

pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve. Contra o 

comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo exército de 

Caxias, pelas nossas forças armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima 

de todos, o meu voto é sim. (BOLSONARO, 2014) 

Esse discurso precedente é lembrado pela jornalista MCF para que ela pergunte sobre o tema 

da tortura. É possível ver a reação do candidato a essa pergunta em dois momentos: no primeiro, ele 

revira os olhos e para de olhar para a jornalista enquanto ela ainda está falando, e no segundo, 

momento em que começa a responder, ele novamente revira os olhos: 

Imagem 7: 4’42’’ 

 

Revirar os olhos é uma expressão extraverbal e valorativa comum e compõe uma expressão facial 

que normalmente significa desdém e impaciência. Sabe-se que, na campanha de 2018, muito se 

discutia sobre a defesa da ditadura e da tortura feita por Bolsonaro40, motivo pelo qual a jornalista 

pode ter optado por começar por esse assunto. A resposta do candidato foi a seguinte:  

4’43 

JB:  

 

eh:: primeiro de acordo a nossa constituição... ninguém poderá ser... julgado... 

ninguém/ ninguém/ ninguém poderá ser declarado culpado né? se é uma 

                                                           
40 Em 2014, a Câmara dos Deputados inaugurou uma estátua em homenagem a Rubens Paiva, assassinado durante a 

ditadura militar. No evento, Jair Bolsonaro, acompanhado de seus filhos, cuspiu na estátua, na frente da família do 

homenageado. O neto de Rubens Paiva, Chico Paiva, publicou um relato do acontecido que pode ser lido em: 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/10/bolsonaro-cuspiu-estatua-rubens-paiva.html. Acesso em: 25 out. 

2021. 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/10/bolsonaro-cuspiu-estatua-rubens-paiva.html
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sentença transitada e julgada isso não aconteceu... no caso o coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra... nós abominamos... a tortura... tá? Agora... naquele 

momento... o mundo vivia o Brasil em especial um clima... bastante comPLExo 

né? a tal da guerra fria... ou você pendia mais pros estados unidos... ou mais pra 

união soviética e Este pessoal que se DIZ torturado -- alguns eu acho até que 

foram aconteceu alguma maldade ou coisa em gran/ mas em grande parte não -

- é uma política né? uma FORma de que eles usavam... de dizer que eram 

torturados exatamente pra conseguir... indenizações... conseguir... eh:: piedade 

por parte da população conseguir votos e poder... isso não é/ essa história não 

tá bem contada na questão da tortura porque só se lembra de UM lado da 

história o outro lado não... se nós tivéssemos perdido a guerra naquele 

momento... HOje com toda certeza seríamos uma Cuba aqui nesse/ nesses oito 

milhões e meio de quilômetros quadrados                                      

 

O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi comandante do Destacamento de Operações de 

Defesa Interna (Doi-Codi) em São Paulo, de 1970 a 1974, de onde desapareceram 434 pessoas, 

segundo a Comissão da Verdade. Chamam a atenção do conhecimento público o caso da família 

Teles, cujas crianças de quatro e nove anos de idade foram levadas para verem os pais após sessões 

de tortura comandadas por Ustra, não os reconhecendo; e o caso do jornalista Luiz Eduardo da Rocha 

Merlino, de 22 anos, cuja causa da morte foi adulterada por Ustra, que registrou que ele havia se 

suicidado, jogando-se debaixo de um caminhão. Em 2008, Ustra foi condenado por sequestro e tortura 

pelo caso da família Teles, e em 2012, a indenizar a família Merlino, na primeira condenação de 

qualquer torturador da ditadura militar no Brasil. Em 2018, as condenações foram revogadas e, em 

2021, seis anos depois de sua morte, ele foi promovido a marechal. 

Com base nesses dados, não se sustenta a afirmação de que não houve uma sentença 

“transitada e julgada”, uma vez que a revogação da condenação de Ustra aconteceu em outubro de 

2018, três meses depois da entrevista. A concessão “nós abominamos a tortura” dialoga com as 

avaliações sociais daqueles que sabem que houve tortura durante a ditadura militar brasileira e não 

concordam que ela deva ser uma prática oficial das polícias. Além disso, procura antecipar uma 

réplica, no contexto da entrevista, de que Bolsonaro é a favor da tortura e pode ser repreendido por 

isso. No entanto, essa concessão não é feita em nenhum outro momento ao longo de sua vida pública, 

o que pode sinalizar que há uma coerção do gênero, em que essa réplica do diálogo antecipa que ele 

precisa responder aos participantes imediatos pelo falado, diferentemente de outros espaços em que 

se pronuncia, como internet e redes sociais. 

Em seguida, “pessoal que se diz torturado” estabelece uma relação dialógica de polêmica 

aberta e velada, atacando os discursos precedentes das vítimas da ditadura ao colocar em questão não 

só se houve a tortura, mas também o ato de falar sobre ela. Essa polêmica manifesta o revisionismo 

histórico, em que se negam fatos compartilhados em sociedade em defesa de uma ideia particular e 
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individual. Depois, a polêmica aberta “uma forma que eles usavam de dizer que eram torturados” 

ataca o outro por meio do objeto do discurso, de modo a manifestar a hipótese de que há um interesse, 

ou um benefício, a ser retirado do relato da tortura sofrida. Nesse sentido, também é referenciado um 

outro discurso alheio relativo ao antipetismo, uma vez que o referente de quem conseguiu “votos e 

poder” são os políticos que possuem atuação em partidos de centro ou esquerda, em especial a ex-

presidente Dilma Rousseff, que pode ser associada ao “poder” a que Bolsonaro se refere. Em sua vida 

política, Dilma Rousseff falou publicamente sobre o período em que foi presa aos 22 anos de idade, 

em 1970, e torturada até 1972, quando foi solta; até hoje tem sequelas na mandíbula devido às 

agressões que sofreu.  

Então, na fala de Bolsonaro, existem dois grupos: aqueles que “se dizem torturados” e aqueles 

com os quais “até aconteceu alguma maldade”. Os primeiros são os que, segundo esse discurso, se 

beneficiaram de uma mentira, causando piedade no povo que votou neles; os segundos são efeitos 

“abomináveis”, mas necessários, uma vez que o candidato dialoga com discursos precedentes, 

também condizentes com o revisionismo histórico, de que o golpe militar preveniu uma revolução 

comunista no Brasil em 1964, manifestado por “clima complexo”, “não perder a guerra” e “não ser 

Cuba”.  A concessão “alguns eu acho até que foram” estabelece uma relação bivocal, porque coloca 

como destinatário aqueles que assistem à entrevista e que podem conhecer pessoalmente casos de 

torturados na ditadura – uma vez que negá-los por completo entraria em conflito com o conhecimento 

de parte da população sobre aquele período e com outras avaliações sociais – e porque antecipa uma 

réplica do diálogo com os entrevistadores. 

Por fim, o signo ideológico “história”, repetido duas vezes, contempla essas significações na 

fala de Bolsonaro: a história oficial que não conta sobre os dois lados, a história que já passou e que 

tem pouca importância atualmente e a história falaciosa, em um sentido de narrativa. Ele reflete a 

condição de um país de sabe pouco sobre sua própria História, de modo que os militares torturados 

saíram do período ditatorial com cargos41 – como os de tenentes da PM, major, assessores de 

segurança pública – e homenagens, como nomes de ruas e pontes, bem como com influência nas 

polícias militares. Ele também refrata essa condição de modo a manifestar que a tortura pode ser 

utilizada como uma arma política por parte dos torturados e que, diante de uma ameaça comunista, 

segundo o revisionismo histórico, ela pode ser justificada.  

Em conclusão, verifica-se que, na abertura do programa, Bolsonaro manifesta, seja pelas 

expressões facial e corporal, seja pelo discurso, um estilo relativo à impaciência e à descortesia. Para 

                                                           
41 A Comissão da Verdade apontou 377 nomes de militares torturadores e responsáveis por crimes cometidos durante a 

ditadura cuja lista pode ser vista em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/veja-lista-dos-377-apontados-como-

responsaveis-por-crimes-na-ditadura.html. Acesso em: 07 out. 2021. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/veja-lista-dos-377-apontados-como-responsaveis-por-crimes-na-ditadura.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/veja-lista-dos-377-apontados-como-responsaveis-por-crimes-na-ditadura.html
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o gênero, é esperado que nesse momento os entrevistados aproveitem a oportunidade para assumirem 

o telespectador como destinatário e os entrevistadores como interactantes imediatos, estabelecendo 

desde o início um diálogo cortês e respeitoso. No entanto, no caso de Bolsonaro esses elementos são 

convertidos em um estilo condizente com o projeto de dizer que orienta seu discurso às avaliações 

sociais que o consideram outsider, não político, sincero e desconfiado, manifesto pela descortesia 

com os jornalistas. Essa descortesia assume também uma das matrizes ideológicas de questionamento 

da imprensa, como veremos a seguir. 

 

3.2.2 A bancada de entrevistadores  

O gênero do Roda Viva caracteriza-se por convidar entrevistados que possuam diversas áreas 

de atuação, inclusive a do entrevistado, e jornalistas. Na série Presidenciáveis de 2018 não foi 

diferente: em todas as edições com os candidatos houve a participação de entrevistadores com 

diversas atuações, exceto a de Bolsonaro, cuja seleção manteve-se restrita a jornalistas. Essa condição 

é relevante, porque as polêmicas estabelecidas por eles são preferencialmente relativas ao que já foi 

divulgado pela mídia antes do programa, ou seja, as perguntas ficam mantidas na esfera jornalística, 

e abordam menos as áreas de formação e atuação do entrevistado, no caso, políticas públicas e 

fundamentação política.  

Ainda assim, faz-se necessário observar que nas demais entrevistas da série Presidenciáveis 

de 2018, por se tratar de candidatos que já estão há pelo menos alguns meses em campanha, senão 

em carreira política há anos, são retomados enunciados precedentes dos entrevistados em perguntas 

feitas pela bancada. Por exemplo, na entrevista com Ciro Gomes, o analista político Ibsen Costa 

Manso cita uma entrevista do candidato sobre a revogação do teto de gastos para perguntar sobre 

política econômica; Rubens Figueiredo, cientista político, cita a simpatia expressa por Guilherme 

Boulos à Venezuela para perguntar sobre conciliação de classes no Brasil; e Priscila Cruz, fundadora 

e presidente-executiva da ONG Todos Pela Educação, retoma falas do então governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, sobre o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) para 

perguntar sobre políticas educacionais em nível federal, caso eleito.  

Nesse sentido, a série Presidenciáveis é propícia, enquanto gênero, tanto às polêmicas 

discursivas quanto à transmissão do discurso alheio, uma vez que é objetivo do programa que o 

entrevistado debata e defenda suas ideias diante de uma bancada nem sempre concordante com ele. 

De maneira geral, então, essas relações dialógicas são manifestadas de modo proveitoso tanto à 

bancada quando ao entrevistado e ao público, que participa do mesmo horizonte valorativo e sabe 

quais vozes sociais estão em jogo nessa interação promovida pelo programa; isso significa que os 
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candidatos da série, ao serem atacados por alguma polêmica, procuram desfazer qualquer mal-

entendido ou aproveitam a oportunidade de grande visibilidade para se explicar melhor ou expor um 

ponto de vista. Esse tipo de disposição ao esclarecimento só é possível por meio do tratamento cortês 

ao interactantes imediatos, porque o entrevistado mantém em vista, ao longo de toda o programa, que 

o destinatário presumido compreende os sentidos dos discursos através dessa interação.  

Portanto, uma vez que a bancada de entrevistadores é uma das formas composicionais do 

gênero, veremos a seguir alguns momentos de interação entre Bolsonaro e os entrevistadores que 

revelam seu estilo. Em um desses momentos, a interação é com BMF: 

14’02’’ 

BMF: 

 

e o dinheiro da JBS que entrou pro senhor e o senhor devolveu depois o 

partido... depositou exatamente a mesma quantia... na sua conta                          

                                                                      [ 

JB:                                                                      sim... sim... olha só em dois mil e 

catorze 

                                                                                         [ 

BMF:                                                                                         ficou claro/ muito claro 

que foi uma doação disfarçada não?                                                                    

                                                   [ 

JB:                                                   CALma... eu te explico... em dois mil e catorze 

você não podia doar pra candidato... você tinha que doar para o PARtido... a 

JBS entre outras empreiteiras doaram pra vários partidos... [...] 

 

 A pergunta de BMF traz um discurso relatado divulgado na imprensa em 2017, momento em 

que alguns jornais veicularam42 que, ao explicar a doação, Bolsonaro acabou admitindo recebimento 

de “propina”, termo do candidato, da empresa. No entanto, em 2014 ainda era possível a doação de 

pessoas jurídicas a partidos para que o dinheiro compusesse o orçamento da campanha, a chamada 

“propina legal”, que foi proibida naquele ano, restringindo as doações a pessoas físicas. Nesse trecho, 

é possível verificar a interrupção de Bolsonaro ao entrevistador, que não é comum ao gênero e, 

quando acontece, em geral vem sinalizada discursivamente por meio de pedidos de licença ou de 

desculpas. No entanto, a interrupção de Bolsonaro não possui essa marcação discursiva e, quando o 

jornalista tenta retomar seu turno de fala, é interrompido novamente com a expressão “calma”. Essa 

palavra é bivocal, porque é direcionada ao jornalista e também manifesta a condição de alguém que 

possui informação e tranquilidade sobre o assunto, uma vez que ainda não constituía uma prática 

ilegal, como Bolsonaro explica a seguir:  

14’15’’ 

JB: 

                                                                        

CALma... eu te explico... em dois mil e catorze você não podia doar pra 

candidato... você tinha que doar para o PARtido... a JBS entre outras 

                                                           
42 Ver https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-

radio.shtml. Acesso em: 7 out. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
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empreiteiras doaram pra vários partidos... e o presidente do meu partido me 

ligou... que é o Ciro Nogueira... e falou que ia botar duzentos mil na minha 

conta... PAra a campanha... ah: agradeci... ao longo de quatro anos eu agreguei 

quase três milhões de reais só que no mesmo dia ou melhor no dia seguinte um 

assessor meu que é um major da polícia militar de Brasília... Jorge Oliveira 

ligou pra mim e falou olha... Esse dinheiro que entrou na tua conta é da JBS 

Friboi... DO partido então eu DEvolvi para o partido dinheiro em cheque... a 

revista Veja -- obrigado Thaís -- foi a única imprensa que fez essa matéria e 

pedi do partido o dinheiro DO fundo partidário... porque quando a gente recebe 

o recurso vem carimbado a origem dele... então não aceitei e naquela época 

prezado Bernardo num existia a figura da propina legal... então eu sabia que 

ia ter problema até porque a JBS tinha pego há pouco tempo TALvez por 

influência do senhor Henrique Meirelles... que tava no conselho da JBS Friboi... 

pegou um empréstimo de nove BIlhões de reais... e aproximadamente cinco por 

cento disso doou para partidos Ora... uma empresa que vai buscar... 

empréstimo... doa cinco por cento pra partidos com que interesse? tá na cara 

que foi operação casada tá na cara que ali nasceu a figura da propina legal 

 

Nesse trecho, o termo destacado “prezado”, como forma de se referir ao participante da 

bancada, manifesta um conflito de entonações, porque tem uma direção bivocal tanto de cordialidade 

quanto de ironia, apontando para o seu sentido oposto de “desprezado” ou “detestado”. Ela dá, ainda, 

um tom de simplicidade à explicação e retoma discursos precedentes do próprio Bolsonaro que acusa 

a imprensa de perseguição e calúnia. Esses discursos são retomados em outros momentos da 

entrevista; no trecho acima, isso fica evidenciado com o comentário “obrigado Taís”, – referindo-se 

à jornalista da revista Veja, presente na bancada – para ressaltar a única revista que publicou a verdade 

sobre o caso da doação. Mais adiante na entrevista, o uso do “prezado” ocorre novamente em outro 

momento, dessa vez endereçado a Leonêncio Nossa:  

20’44’’ 

JB:  

                          

                                             [...] hoje em DIa... os caminhoNEIros né? os 

transportadores arcam com o prejuízo de UM bilhão e meio de reais por Ano... 

FRUto de roubo de carga no Brasil... você acha com todo o respeito:: o:: o 

prezado jornalista aqui... Esse tipo de gente LUtou por democracia cê acha 

disso? aos/ quando o Fidel Castro morreu tava lá chorando aos PRANtos no/ 

no túmulo daquele... daquele/ daquele/ daquele homem que matou TANta 

gente... você acha que eles luTAram por democracia de verdade? 

 

No trecho acima, Bolsonaro não se refere ao entrevistador pelo seu nome, prática comum ao 

gênero, uma vez que os outros candidatos da série Presidenciáveis o fazem de modo a manifestar em 

suas respostas cortesia e atenção com aqueles com quem interagem. Nesse caso, a construção “você 

acha, com todo o respeito” manifesta também uma direção bivocal, de cordialidade e de ironia. A 

cordialidade refere-se ao pedido de licença para a pergunta e a ironia é expressa por “prezado 
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jornalista aqui” em vez do nome de Leonêncio. Em outros momentos, no entanto, Bolsonaro 

menciona o nome dos participantes da bancada em perguntas diretas a eles, como na passagem a 

seguir:  

31’17’’ 

TO: 

 

era só pra/ era só pra retomar aquele assunto que não foi terminado eh: eu só 

queria lembrar que apesar das suas negativas hoje mesmo o jornal suíço Tribune 

de Genève disse que o senhor/ chamou o senhor de homofóbico misógino e 

racista e:: e disse que o senhor/ chamou o senhor de o Trump brasileiro ahn: 

sabemos que o Trump é pro senhor alguém que o senhor admira e eu gostaria 

de saber o que que o senhor tem na sua opinião em comum com o presidente 

americano e no que que o senhor difere dele 

JB: olha só... primeiro... se eu sou racista eu tinha que tá preso... eu não tenho 

imunidade... se eu ofender um afrodescendente agora impedir de entrar no 

elevador... tá? isso é crime de racismo tem que ser preso mesmo sendo deputado 

federal               

          [      

LN:           o senhor já foi denunciado criminalmente deputado 

                                                [ 

JB:                                                  são calúnias... são calúnias nada mais além disso 

calúnias... como a questão de homofóbico a minha briga contra O material 

escolar... você sabe Thaís se eu sou homossexual ou não?                          

TO: ((balança a cabeça negativamente)) 

JB: cê num sabe... nem eu sei se você é também é ou também ou aqui também 

((aponta para a bancada)) eu não sei num inteREssa pra nós... num pode é o pai 

chegar em casa e encontrar o Joãozinho de seis anos de idade... brincando de 

boneca POR influência da esCOla... ah misó/ por que que eu sou misógino? por 

que que eu num gosto de mulher?                                                                    

TO: essa é a imagem que o jornal suíço tem do senhor 

JB: mas é a imprensa quase toda é de esquerda no mundo o Trump sofreu muito com 

isso são os fake news... tá?                                   

  

 Na passagem acima, a jornalista TO transmite o discurso direto preparado43 do jornal suíço 

para estabelecer uma polêmica aberta com o entrevistado. Como vimos, esse tipo de pergunta é 

comum ao gênero, porque a bancada recupera outros discursos para que haja o debate pretendido pelo 

programa. A resposta de Bolsonaro, diante desse discurso alheio, é estabelecer uma relação dialógica 

de refutação de modo a apontá-lo como uma “calúnia” e, depois, “de esquerda”. Ressaltamos, como 

é a intenção desta seção, a referência à jornalista pelo seu nome em uma pergunta de cunho pessoal 

“você sabe, Thaís, se eu sou homossexual ou não?”. A antecipação da réplica “não” dialoga com as 

                                                           
43 Volóchinov assim define o discurso direto preparado: “[...] trata-se da modificação, já comentada por nós, em que o 

discurso direto surge do indireto. Um caso especialmente interessante e comum dessa modificação acontece quando o 

discurso direto surge do ‘discurso indireto livre’, que prepara a sua percepção, e é em parte uma narrativa e em parte um 

discurso alheio. Os principais temas do futuro discurso direto são antecipados pelo contexto e coloridos pelas entonações 

do autor; assim, os limites do discurso alheio ficam extremamente enfraquecidos” (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 279).   



85 
 

  

vozes sociais dos destinatários presumidos de que a orientação sexual do candidato não interfere em 

sua capacidade de questionar políticas educacionais de combate à homofobia.  

Em outro momento, depois que Daniela Lima pergunta sobre os privilégios dos deputados, 

como o auxílio-moradia, há uma altercação seguida de outra pergunta pessoal: 

38’54’’ 

JB: 

                                                                        

                                          o que que diz a legislação da câmara tá certo? você 

pode morar num imóvel funcional... um apartamento de duzentos metros 

quadrados mais ou menos e não recebe auxílio moradia... você aluga uma casa 

e vai morar num hotel apresenta a nota e: sem problema e a terceira hipótese 

que é a MInha é legal 

DL: é legal mas é moral? essa é a pergunta     

                                 [ 

JB:                                 pera aí pera aí eu te pergunto você recebe como pessoa 

física ou pessoa jurídica? 

DL: eu sou:: carteira 

            [ 

JB:            NÃO não o jo:/ o jornalista recebe como ré/ como pessoa/ como pessoa 

jurídica      

DL: não é o meu caso... não é o meu caso 

                                 [ 

JB:                                 então isso é/ isso é imo/ pode não ser o seu caso mas isso é 

imoral pro/ pra vocês da imprensa também é imoral também no mesmo 

raciocínio 

 [ 

DL: por quê? 

JB: porque cês pagam menos imposto de renda... cê num paga vinte e sete e meio 

paga dez por cento 

                 [ 

DL:                 mas isso tá na lei não mas imagina 

                                                 [ 

JB:                                                 ah tá na lei o meu também tá na lei 

LN: eu/ eu 

 [ 

JB: EU recebo 

DL: não não veja veja veja 

 [ 

LN: eu pago vinte sete e meio 

 [ 

JB: olha só... olha só 

DL: eu/ eu receber um salário eu não estou questionando o valor do seu salário 

 [ 

JB: olha o meu caso... tá na lei tá em ato da mesa 

DL: só um minuto um jornalista receber um salário... por um serviço presTAdo... 

como pessoa jurídica... ok o se/ eu não estou questionando o salário do senhor 

eu estou/ eu estou questionando um PRIvilégio  

JB: não mas olha só 

                     [ 
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DL:                     mais ninguém aqui recebe auxílio moradia... NEM auxílio paletó 

NEM auxílio:: verba indenizatória ninguém aqui/ ninguém aqui tem 

combustível pago... pelo o Estado o senhor TEM 

JB: olha só... calma 

           [ 

DL:           Essa verba o senhor não precisava 

JB: calma que eu/ eu não gastei duzentos mil dos quatrocentos que eu podia gastar 

como é que eu posso passagem com o meu salário? não tem condições... EU 

tenho inclusive o direito de viajar TOdo o Brasil com essa verba da câmara que 

eu sou/ represento o BraSIL quem representa o esTAdo... é o senador 

 

Bolsonaro está se referindo ao auxílio-moradia pago aos deputados e termina sua fala 

antecipando uma réplica, que poderia acusá-lo de corrupção, por exemplo, com “a terceira hipótese, 

que é a minha, é legal”. A jornalista DL pergunta “é legal, mas é moral?”, estabelecendo uma 

bivocalidade entre uma acusação de imoralidade por parte de quem recebe o benefício do auxílio-

moradia mesmo possuindo imóvel próprio e com a avaliação social de que os custos com políticos 

são dispendiosos ao Brasil, uma crítica do senso comum presente no horizonte valorativo. A reação 

de Bolsonaro diante do signo ideológico “moral” foi a de tratar a pergunta de DL como acusatória, 

estabelecendo uma polêmica aberta com a jornalista. Isso fica evidente em “então isso é/ isso é imo/ 

pode não ser o seu caso mas isso é imoral pra vocês da imprensa também é imoral também no mesmo 

raciocínio”, com a hesitação de completar a fala “então isso é imoral”, corrigida pela modalização 

“pode não ser o seu caso”.  

Já a jornalista, diante da pergunta pessoal sobre de que maneira ela recebe seu salário, disputa 

o turno de fala até consegui-lo de volta, momento em que tenta esclarecer que há diferença entre 

receber salário e privilégios. Ao fazer essa pergunta pessoal, Bolsonaro desviou o tópico discursivo 

ao misturar o pagamento de servidores públicos com o de trabalhadores do setor privado, e ao misturar 

a questão tributária de grupos diferentes. Essa organização discursiva é reveladora de um estilo que 

estabelece com os jornalistas uma relação dialógica de tensão e de conflito, uma vez que se utiliza 

modalizadores que restrigem os temas tratados ao âmbito pessoal. Como se pode perceber, fazer uma 

pergunta pessoal a um jornalista da bancada configura uma estratégia e um modo de organização do 

discurso de Bolsonaro em momentos de tensão, porque ela se repete ainda outra vez, dirigida a BMF:  

41’17’’ 

BMF: 

 

não é carta anônima deputado o senhor falou/ o senhor ofendeu os 

quilombolas 

JB:  QUE ofendi você já foi num: quilombola? DUvido que cê/ DUvido que cê te/  

                                                                                       [ 

BMF:                                                                                      eu não sou o candidato o 

candidato é o senhor 
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O termo “quilombola” não se refere a um lugar, mas a um habitante de um quilombo, que são 

comunidades originalmente formadas por escravos fugidos; hoje, as 3475 comunidades quilombolas 

no Brasil mantêm uma organização coletiva da terra e do trabalho. O jornalista traz um discurso citado 

de uma fala de Bolsonaro44 que ocorreu em abril de 2017 no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 

que ele disse o seguinte: “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. 

Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais”, classificando-a como uma ofensa e 

estabelecendo uma polêmica velada com o candidato. A reação de Bolsonaro ao fazer a pergunta 

“você já foi num quilombola?” além de modalizar o conteúdo temático45, coloca uma relação 

dialógica de conflito com o jornalista.  

Dessa vez, no entanto, a réplica do jornalista “eu não sou o candidato, o candidato é o senhor” 

evidencia, primeiro, a forma composicional do gênero, segundo a qual quem responde às polêmicas 

estabelecidas é o entrevistado, não a bancada, e segundo, a percepção de BMF de que essa é uma 

organização discursiva recorrente de Bolsonaro. O jornalista antecipa, desse modo, uma possível 

altercação ou desvio para o campo individual como nas outras situações em que esse tipo de pergunta 

pessoal ocorreu. Além disso, ele contempla a avaliação social de que o discurso político tem como 

eixo organizativo o público ou o coletivo, não o pessoal dos candidatos.  

Em um outro momento em que há um desvio estilístico do que é esperado para o gênero, 

Bolsonaro repete diversas vezes uma pergunta ao jornalista:  

 

43’58’’ 

JB: 

 

olha quer que eu repita?  

BMF: ele era o presidente do seu pa/ 

         [ 

JB:         eu vou repetir aqui... Joaquim Barbosa... o Único deputado que não foi 

comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro... você não ouviu? quer que eu 

rePIta também o Youssef? Youssef eu vou repitir pra você                                                                     

BMF: eu tô falando das companhias do senhor 

                  [ 

JB:                  eu vou repitir pra você o Youssef falou/ eu/ olha só inclusive o 

Youssef falou Olha só... que TRÊS deputados do PP NÃO pegaram dinheiro da 

Petrobras... Ana Amélia... Jair Bolsonaro e PAUlo Maluf 

BMF: Ana Amélia é senadora deputado 

 

                                                           
44 O vídeo com essa fala pode ser visto em: https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-quilombola-

nao-serve-nem-para-procriar/. Acesso em: 3 ago. 2021. 
45 O conteúdo temático constitui o enunciado juntamente ao estilo à construção composicional. Volóchinov refere-se ao 

tema dos enunciados que compõem um gênero: “Cada época e cada grupo social possui o eu próprio repertório de formas 

discursivas da comunicação ideológica cotidiana. Cada grupos de formas homogêneas, ou seja, cada gênero discursivo 

cotidiano, possui seu próprio conjunto de temas. Existe uma unidade initerrupta e orgânica entre a forma da comunicação, 

[...] a forma do enunciado [...] e o seu tema (VOLÓCHINOV, 2018 [1929], p. 109) 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-quilombola-nao-serve-nem-para-procriar/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-quilombola-nao-serve-nem-para-procriar/
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 Nesse trecho, Bolsonaro traz um discurso relatado de um vídeo que ele postou em suas redes 

sociais em 27 de outubro de 2017, no qual o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim 

Barbosa, afirma que o único deputado que não havia sido comprado pelo esquema do Mensalão foi 

Jair Bolsonaro, citando-o nominalmente. No entanto, a Agência Lupa46 desmentiu o vídeo, que havia 

sido editado de modo a distorcer a fala “Somente o sr. Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a 

aprovação da referida lei” de Joaquim Barbosa. Já a fala de Alberto Yousseff é proveniente de um 

vídeo, de 2014, de seu depoimento à Lava Jato em delação premiada sobre valores pagos a 

parlamentares em troca de votação em projetos de interesse do Executivo, em que cita os nomes de 

Bolsonaro, Paulo Maluf e da senadora Ana Amélia; à época, os três eram do PP. Bolsonaro fala a 

BMF cinco vezes “repetir/repita” de modo a interromper o jornalista, manifestando uma relação 

dialógica de tensão, porque não permite a réplica do entrevistador. Por fim, no trecho a seguir, há a 

modalização para o particular:  

1º12’31’’ 

DL: 

 

umas das/ das bandeiras digamos assim né? tem/ tem muito apelo... e muito 

apoio... em:: uma parcela significativa da sociedade é a disposição que o senhor 

tem de facilitar o porte de armas... o senhor é um militar... treinado... eh:: me 

parece que sua capacidade atlética física é elogiada inclusive nos/ nos registros 

dos militares... o senhor NÃO foi capaz de reagir... armado eh:: TENdo esse 

treinamento... por que que... eu ou o Lessa que não temos treinamento com uma 

arma ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? 

JB: é só você não comprar arma... é muito simples... eu fui assaltado SIM... eu 

tava numa motocicleta fui rendido... do/ dois cara um desceu me pegou por trás 

o outro pela frente 

 

 No trecho acima, DL faz a pergunta baseando-se no caso pessoal do candidato e da sua 

incapacidade de reação ao assalto que sofreu em 1995 – fato que foi noticiado à época em um jornal 

do Rio de Janeiro e recuperado pela imprensa em 201847 – estratégia que já modaliza o tópico 

discursivo e antecipa uma réplica de que o treinamento militar não foi capaz de tornar o armamento 

pessoal útil, sem o treinamento, então, não seria seguro. Essa estratégia direciona a discussão à 

particularidade da questão, e não aos motivos ideológicos e públicos do tema do armamento civil, e 

Bolsonaro respondeu à pergunta mantendo o mesmo recorte do particular: “é só você não comprar”, 

dialogando com as avaliações sociais favoráveis ao armamento civil.  

 

 

                                                           
46 O caso está explicado em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/27/bolsonaro-video-editado-joaquim/. Acesso 

em: 7 out. 2021. 
47 Pode ser visto em: https://oglobo.globo.com/epoca/assalto-sofrido-por-bolsonaro-em-1995-culminou-com-morte-

misteriosa-de-um-bandido-de-sua-familia-22964254. Acesso em: 14 jan. 2022. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/27/bolsonaro-video-editado-joaquim/
https://oglobo.globo.com/epoca/assalto-sofrido-por-bolsonaro-em-1995-culminou-com-morte-misteriosa-de-um-bandido-de-sua-familia-22964254
https://oglobo.globo.com/epoca/assalto-sofrido-por-bolsonaro-em-1995-culminou-com-morte-misteriosa-de-um-bandido-de-sua-familia-22964254
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3.2.3 Os motivos de risada 

Ao longo da entrevista, o candidato não sorriu nos momentos mais esperados para o gênero, 

como no cumprimento à bancada e aos telespectadores. Apesar disso, houve dois episódios em que 

ele deu risadas sonoras, prática também pouco comum à sério Presidenciáveis. Uma delas aconteceu 

durante um comentário de Ricardo Lessa já depois da primeira hora de entrevista: 

 

Imagem 8: 1º05’08’’ 

 

 
1º04’49’’ 

RL: 

 

mas o senhor defende muito a vo/ a volta né? da:/ dos militares e vai se cercar 

de militares no seu governo mas o senhor parece num se/ não ter se dado muito 

bem na vida: militar... né? o senhor foi/ saiu/ foi expulso talvez da::/ do exército 

e:: 

JB: ((risadas)) 

RL: depois o:: o S/ o STM reformou e o senhor foi aposentado como capitão... então 

o senhor defende a disciplina mas... num era muito adaptado à disciplina    

 [ 

JB: tudo bem vamo lá... até bom né? porque no começo falaram que... isso teria 

acontecido comigo... eu respondi:: na tradição disciplinar peguei quinze dias de 

detenção... e depois eu fui acusado por uma jornalista Uma jornalista de ter um 

PLAno de botar bombas na vila militar... o Superior Tribunal Militar arquivou 

o processo... eu num fui expulso... QUANdo eu me elegi vereador como diz a 

PRÓpria constituição por ocasião da data da/ da minha DIplomação eu passei 

pra reserva então eu sou um capitão da reserva... do exército brasileiro agora 

dei minhas caneladas sim agora NUNca ofendi o superior na minha vida 

 

A risada nesse trecho faz o mediador diminuir a velocidade com que estava falando até 

concluir a fala com hesitações e concessões, como “talvez”, indicativo da surpresa da reação 

inesperada do candidato. Essa réplica de caráter extraverbal também assume uma valoração bivocal 

porque indica, por um lado, a despreocupação de Bolsonaro em relação ao assunto, dado por ele como 
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comum, de acordo com a indicação “no começo falaram”, o que sinaliza que não é a primeira vez que 

ele é questionado sobre isso; e, por outro, pode evidenciar uma ironia por meio de um sinal de 

tranquilidade como forma de refutar a crítica presente na fala do mediador antes da risada. 

Bolsonaro se refere ao caso em que escreveu um artigo para a revista Veja48, em 1986, quando 

era capitão do exército, reclamando dos baixos salários, pelo que foi acusado de insubordinação e de 

mais quatro irregularidades – entre elas estão transgressão grave, ferimento da ética e indiscrição por 

ter falado com a mídia sem a autorização de seus superiores – e condenado por três coronéis que 

compuseram o Conselho de Justificação, motivo pelo qual foi preso por 15 dias. Um ano depois, em 

1987, a mesma revista Veja publicou um artigo que denunciava um plano de Bolsonaro de explodir 

bombas em algumas unidades militares no Rio de Janeiro, e por essa acusação foi absolvido pelo 

Superior Tribunal Militar (STM), embora constassem dois laudos grafotécnicos da Polícia Federal 

que atestavam que o croqui do atentado era de próprio punho de Bolsonaro.  

O caso ainda tem alguns pontos pouco claros49, e não é possível afirmar se de fato houve a 

expulsão de Bolsonaro do exército, uma vez que há versões contraditórias disponibilizadas por 

veículos de informação. O que se especula é que o tempo que o candidato passou preso pode ter 

minado a possibilidade de que ele seguisse carreira militar, motivando-o a seguir a carreira política. 

No trecho acima, “isso teria acontecido comigo” manifesta uma relação dialógica de negação, 

reforçada por “fui acusado por uma jornalista, uma jornalista”, estabelecendo uma polêmica em que 

ataca a imprensa. Essa passagem revela ainda mais um motivo para a risada: o fato de que não há 

uma certeza sobre o acontecido. Três anos depois de sua eleição como presidente (e 35 depois do 

ocorrido), estão presentes na internet especulações dos mais variados tipos: que ele teria sido 

aposentado por insanidade, que foi expulso por indisciplina, que foi declarado incompatível para o 

oficialato em 19 de abril de 1988, que houve indisposição com a cúpula, que houve afastamento e 

reserva remunerada, entre outras.   

Houve mais um momento de risada sonora na entrevista. Nele, não é possível visualizar o 

candidato enquanto ele ri, apenas a reação de RL quando ouve a risada e, depois, quando a palavra 

volta a Bolsonaro:  

 

 

                                                           
48 A reportagem pode ser vista em: https://veja.abril.com.br/blog/reveja/reveja-jair-bolsonaro-explosivo-desde-1986/. 

Acesso em: 25 jun. 2020. 
49 Em 2019, o jornalista Luiz Maklouf Carvalho lançou o livro O cadete e o capitão em que analisa 700 páginas de 

documentos sobre o caso, além da gravação do julgamento de Bolsonaro, que fora secreto. Para mais informações, ver: 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/07/31/aversao-de-militares-a-imprensa-ajudou-a-absolver-bolsonaro-em-

1988-diz-autor-de-livro.ghtml. Acesso em: 07 out. 2021. 

https://veja.abril.com.br/blog/reveja/reveja-jair-bolsonaro-explosivo-desde-1986/
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/07/31/aversao-de-militares-a-imprensa-ajudou-a-absolver-bolsonaro-em-1988-diz-autor-de-livro.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/07/31/aversao-de-militares-a-imprensa-ajudou-a-absolver-bolsonaro-em-1988-diz-autor-de-livro.ghtml
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Imagem 9: 34’33’’ Imagem 10: 34’35’’ 

  

 

33’40’’ 

JB: 

 

nó/ mas era outra época QUEM construiria Itaipu binacional? tu acha que a 

iniciativa privada construiria? tinha que ser o poder público num tinha outro 

caminho... se/ eh: construiu mais de vinte hidrelétricas no Brasil... rasgamos 

estradas no Brasil todo um avanço... eNORme no Brasil tá certo? então não 

poDIa ter outra forma LÓgico acho que abusaram... da questão da/ da/ das 

estatatizações até o próprio Geisel abusou no tocante disso aí agora quando 

entregou para os civis o que aconteceu? mantiveram as estatais e serviu pra quê? 

foco de cor-ru-p-ção... por que que quase trinta anos depois do fim do período 

militar né? eh: não se resolveu esse assunto? a questão das privatizações que no 

me/ meu entender... grande parte das estatais tem que ser privatizada até pela sua 

ineficiência                                                                                 

RL: mas na época deputado num tinha li/ liberdade de imprensa pra saber se tinha 

corrupção ou não  

JB: ((risadas)) 

RL: na construção de itaipu na:: outros lugares 

                                         [ 

JB:                                         vamo lá... os/ os/ com todo respeito Ricardo Lessa o 

senhor acha que com a tal da Comissão da Verdade se os militares tivessem 

enriquecido não teriam ido pra cima da gente?  

LN: ah mas nós tivemos agora um/ um 

                                         [ 

JB:                                         eles TEriam ido pra cima da GENte      

 

Na passagem acima, Bolsonaro está falando do período da ditadura e se refere aos militares 

com a primeira pessoa em “rasgamos estradas no Brasil todo”. Ele dialoga com a avaliação social de 

que a corrupção é o principal problema do Brasil e com a de que ela não ocorreu durante a ditadura 

militar. Depois que termina de falar, RL toma o turno de fala e faz um comentário que dialoga com 

outra avaliação social sobre o mesmo objeto, a de que havia corrupção no período ditatorial, com a 

diferença que ela era escondida da imprensa. Bolsonaro ri dessa fala, o que deixa mediador espantado 

pelo modo como ele ergue as sobrancelhas, volta as palmas das mãos para cima e olha para uma outra 

pessoa, à sua direita.  

Esse espanto com a risada sinaliza a transgressão de estilo para o gênero, em que não é comum 

que o entrevistado dê risada de algo que alguém da bancada tenha dito. Depois do riso, Bolsonaro usa 
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a construção “com todo o respeito”, a qual manifesta uma direção bivocal, de cordialidade e de ironia. 

A cordialidade refere-se ao pedido de licença para a pergunta, bem como o uso do pronome de 

tratamento “senhor”, e a ironia é expressa pela sua expressão facial e postura corporal: a risada, os 

olhos semicerrados, a cabeça inclinada para trás e a gesticulação de uma mão aberta com um sentido 

de indagação.  

 

3.4 Os convidados externos  

Como é comum ao gênero, houve perguntas de convidados externos por meio de vídeos 

previamente gravados. Ao longo da entrevista de Bolsonaro, houve a participação de três figuras 

públicas: Frei David, Mozárt Neves Ramos e José Gregori. Apontamos que dois deles têm posições 

distintas às de Bolsonaro sobre os assuntos que trataram e suas perguntas foram mais diretas e 

opositivas. A primeira delas foi realizada por Frei David (FD), apresentado pelo mediador Ricardo 

Lessa como coordenador da organização não governamental (ONG) Educafro. Frei David é o 

fundador dessa ONG, que se envolveu com o acesso de 60 mil jovens negros ao ensino superior; 

franciscano, fundou também o primeiro cursinho pré-vestibular comunitário no Brasil e, por meio da 

Educafro, dedicou-se ao estabelecimento de cotas raciais em universidades e ao Prouni. Em 2018, 

difundiu, em parceria com a ONU, a campanha #VidasNegras, denunciando a violência policial 

contra jovens negros no país. Ele é, portanto, uma figura pública cujo posicionamento ideológico vai 

de encontro ao de Bolsonaro, o que revela a opção do Roda Viva de recuperar, conforme a idealização 

do programa original, o debate por meio da oposição de ideias. A pergunta de Frei David foi a 

seguinte: 

Imagem 11: 28’27’’ 
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25’25’’ 

FD: 

 

candidato... pesquisas das universidades revelam que... OS cotistas brancos 

negros e indígenas estão com notas iguais ou superiOres ao da classe média... 

que não usou... a cota... candidato... CAso eleito... como o senhor pensa em 

otimizar essa fanTÁStica política de ação afirmativa no Brasil? 

 

Ao fornecer a informação de que os cotistas “estão com notas iguais ou superiores” às da 

classe média, Frei David antecipa a réplica sobre o desempenho estudantil desse grupo. Essa 

marcação é bivocal porque possibilita a inserção de um dado ao público que acompanha o programa, 

bem como previne que essa seja a resposta de Bolsonaro. Além disso, o convidado questiona sobre 

como otimizar essa política, e não se ela deve ser mantida, o que deixa sua posição ideológica marcada 

como favorável às cotas. A essa pergunta, Bolsonaro responde o seguinte: 

 

25’51’’ 

JB: 

 

é fantástica pra ele pra mim não 

RL: o senhor                            

 [ 

JB: eu até perguntaria se eu pudesse perguntar né? pra ele... a minha filha... é justo 

entrar na faculdade por cota? eu acho que não né? mas o meu sogro é o Paulo 

Negão... eu estava na Paraíba... com Julian Lemos -- tá nos acompanhando aqui 

-- e:: essa questão foi debatida lá num/ numa palestra... e eu falei o seguinte... 

imaginE dois homens... né? pais... um afrodescendente e um paraibano... num 

trabalho humilde ambos são/ trabalham num pilotismo de um prédio são 

porteiros... e os filhos deles prestam concurso... o filho do... paraíbano... tira 

nove e não entra na universidade... o do afrodescendente tira cinco e entra... 

Isso é justo? será que o paraíbano num é um sofrido também? vamo querer 

inventar cota pra nordestinos? isso é questão de MÉrito compeTÊNcia se isso 

pode ser tão bom no ensino superior -- que acredito que SEjam bons -- porque 

que não estudam no ensino básico aqui atrás... né? pra que tenham uma melhor 

base e vem/ e sigam carreira... eh: numa situação de igualdade porque essa 

política vamos diviDIR o Brasil? de brancos e negros de homens e mulheres 

nordestinos e/ e sulistas homossexuais não homossexuais 

 

A primeira resposta à pergunta, “é fantástica pra ele, pra mim não”, tem dois sentidos: o 

primeiro é o de separar os negros, “ele” dos brancos, “mim”; e o segundo é o de modalizar o tópico 

discursivo ao individual, o que fica claro quando o candidato refere-se a histórias pessoais e à própria 

filha. No primeiro sentido, retoma-se a mesma oposição entre grupos feita na abertura da entrevista, 

mas aqui com um recorte racial, assumindo a avaliação social de que “nós”, os brancos, podem ser 

contrários às cotas pelo desinteresse pessoal em tal política. No segundo, os termos em primeira 

pessoa marcam a disposição individual sobre uma questão estrutural: “eu”, “minha filha”, “meu 

sogro”, “eu estava” e “eu falei”.  
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“Eu falei o seguinte” retoma um discurso relatado do próprio candidato em um evento na 

Paraíba, em que ele propõe uma situação hipotética, marcada por “imagine”. Esse termo estabelece 

uma relação bivocal, porque assume como destinatários presumidos os “pais” de jovens que entram 

ou não na universidade e porque revela que a relação do sujeito falante com a própria palavra é 

narrativa e alegórica. O candidato polemiza com Frei David em “se isso pode ser tão bom no ensino 

superior” e faz um comentário concessivo “que acredito que sejam bons” como forma de antecipar e 

evitar uma avaliação responsiva negativa, por parte do destinatário presumido. Além disso, a fala é 

organizada partir de oposições entre os signos, os quais podem ser divididos em dois grupos. No 

primeiro, tem-se a linha traçável entre “ele”, “negros”, “afrodescendente”, “cota”, “inventar” e 

“dividir”. No segundo, encontram-se os signos “nós”, “brancos”, “paraibano”, “mérito”, “sofrido” e 

“igualdade”. Essas oposições são interessantes na medida em que retomam as vozes sociais que 

entendem que a política de cotas tem como resultado a divisão da população em grupos distintos, 

assunto que será mais desenvolvido no próximo capítulo.   

A segunda pergunta de convidados externos foi de Mozárt Neves Ramos (MNR), apresentado 

pelo mediador RL como diretor de inovação e articulação do Instituto Ayrton Senna. Mozárt Ramos 

é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Química 

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutor pela Politécnica de Milão; foi 

Secretário de Educação do estado de Pernambuco entre 2003 e 2007 e presidente da ONG Todos pela 

Educação entre 2007 e 2010. Em 2018, já era diretor do Instituto Ayrton Senna, fundada em 1994 

por Viviane Senna e que, em 20 anos, estabeleceu parcerias com empresas como Banco Itaú, LIDE 

(Grupo de Líderes Empresariais, de João Doria), Natura e Volkswagen, e criou a marca Senninha – 

cujos produtos variam entre materiais de papelaria, macarrão instantâneo, ovos de chocolate e 

desenhos animados – que movimenta cerca de um bilhão de reais ao ano. O instituto é criticado por 

entidades como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação por promover a 

privatização da educação básica50 junto ao Ministério da Educação. Mozárt pergunta o seguinte:   

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Essa informação foi retirada de: https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/notas-publicas/71991-

parceria-travada-entre-o-conselho-nacional-de-educacao-e-o-instituto-ayrton-senna-escancara-o-caminho-tracado-para-

a-mercantilizacao-e-posterior-privatizacao-da-educacao-publica-brasileira. Acesso em: 07 out. 2021. 

https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/notas-publicas/71991-parceria-travada-entre-o-conselho-nacional-de-educacao-e-o-instituto-ayrton-senna-escancara-o-caminho-tracado-para-a-mercantilizacao-e-posterior-privatizacao-da-educacao-publica-brasileira
https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/notas-publicas/71991-parceria-travada-entre-o-conselho-nacional-de-educacao-e-o-instituto-ayrton-senna-escancara-o-caminho-tracado-para-a-mercantilizacao-e-posterior-privatizacao-da-educacao-publica-brasileira
https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/notas-publicas/71991-parceria-travada-entre-o-conselho-nacional-de-educacao-e-o-instituto-ayrton-senna-escancara-o-caminho-tracado-para-a-mercantilizacao-e-posterior-privatizacao-da-educacao-publica-brasileira
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Imagem 12: 48’19’’ 

 
 

48’11’’ 

MNR: 

 

candidato... na sua eventual gestão... qual o papel que o ministério da educação 

deveria desempenhar? e mais -- nessa mesma direção -- as universidades... o 

ensino superior público federal... deveria estar no ministério da educação ou no 

ministério de ciência e tecnologia?  

 

Diferentemente de Frei David, Mozárt não demonstra uma posição ideológica distinta da do 

candidato, pelo contrário, sua pergunta faz referência a um projeto proposto durante o governo Itamar 

Franco (1992-1994), depois defendido em 2009 pelo senador Critovam Buarque (PPS-DF), que 

transfere a educação superior do país para o Ministério de Ciência e Tecnologia, deixando de ficar 

sob a pasta do Ministério da Educação, o qual, segundo essa proposta, concentrar-se-ia 

exclusivamente na educação básica. Esse projeto foi adotado por Bolsonaro mais tarde, em novembro 

de 2018, e depois abandonado por ele, um mês depois, em dezembro daquele mesmo ano. O projeto 

foi criticado à época por professores como Gaudêncio Frigoto, da UFF, que apontou a possibilidade 

de mercantilização das universidades e sufocamento das Ciências Humanas,51 caso fosse aprovado.  

É a isso que se refere Mozárt Ramos em sua pergunta a Bolsonaro; “o papel que o Ministério 

da Educação deveria desempenhar”, com o futuro de pretérito “deveria” antecipa a réplica de modo 

a indicar que ele espera que Bolsonaro fale sobre um papel diferente do que o Ministério já cumpre. 

Convém destacar que, depois de eleito, Bolsonaro indicou Viviane Senna para Ministra da Educação; 

ela recusou o convite que foi, então, repassado para Mózart Ramos, que o aceitou. No entanto, quando 

ele se preparava para embarcar para Brasília, Bolsonaro voltou atrás no convite devido à pressão 

                                                           
51 Os detalhes podem ser vistos em: https://www.brasildefato.com.br/2018/11/06/mudanca-para-o-ministerio-da-ciencia-

e-tecnologia-pode-comprometer-ensino-superior/. Acesso em: 07 out. 2021. 

https://www.brasildefato.com.br/2018/11/06/mudanca-para-o-ministerio-da-ciencia-e-tecnologia-pode-comprometer-ensino-superior/
https://www.brasildefato.com.br/2018/11/06/mudanca-para-o-ministerio-da-ciencia-e-tecnologia-pode-comprometer-ensino-superior/
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sofrida pela bancada evangélica, que procurava um nome alinhado ao Escola Sem Partido. Depois, 

quando questionado sobre a indicação de Mózart a Ministro, Bolsonaro afirmou se tratar de uma fake 

news, fala que deixou Mozárt magoado52. A resposta de Bolsonaro à pergunta foi a seguinte:  

     

48’32’’ 

JB: 

 

eu tive há pouco numa viagem junto com o Onyx Lorenzoni... no Japão Coreia 

do Sul e Taiwan até pra olhar essa... a questão de... pesquisa de inovação... tá? 

e:: pra trazer alguma/ algum ensinamento pra cá... nós somos carente... nessa 

área... tá? eh: nós não temos pesquisa no Brasil... coisa rara... eh: o que nós 

temos que fazer... é inverter a pirâmide educacional aplicar mais no ensino 

fundamental até pra:: acabar com a história de cota no Brasil dar condições na 

base... eh: pra todo mundo a comunidade cienTÍfica por exemplo eh: tá no 

segundo plano aqui no Brasil... tá? e:: eu acho que num interessa onde vai ficar 

essa/ essa/ essa/ essa parte né? ela tem que ter uma pessoa iSENta... e com 

conhecimento de causa pra levar essa política avante qual o grande problema 

do Brasil? são as indicações políticas né? é uma área que interessa a ciência e 

a tecnologia quem é o nosso ministro de ciência e tecnologia? num é uma 

pessoa conhecida por/ nesse seTOR... temos que botar alguém lá que realmente 

TEnha conhecimento dessa questão e quando eu fui aqui na Mackenzie São 

Paulo eu fui ver a pesquisa do grafeno... tá? inclusive levei pancada da imprensa 

né? gastou dinheiro da câmara pra fazer campanha na Mackenzie são/ eu num/ 

eu num falei com DOis pesquisadores lá mais nada... além disso daí... mas nós 

temos que investir sim pe/ num é só investir apenas dar MEios pra que o 

pesquisador possa exercer teu trabalho cê pode ver... se você quiser por 

exemplo entrar na área da biodiversidade cê tem uma dificuldade eNORme... 

agora tá cheio de gente roubando nossa biodiversidade na região amazônica... 

não sei se entendi a pergunta dele MAS e acho que ele quer liberdade pra poder 

trabalhar e que essa pasta que/ que interessa esteja no ministério MAIS 

adequado PAra que nós temos um ganho nessa área realmente 

 

A resposta de Bolsonaro é composta por diferentes tópicos discursivos: sobre a viagem que 

fez ao Japão, Coreia do Sul e Taiwan, sobre o ensino superior e básico, sobre indicações políticas e o 

ministro à época, Gilberto Kassab (PSD), cita a visita ao Mackenzie e, por fim, a biodiversidade. Essa 

variedade de tópicos é complementada por construções cujo referente é amplo; esse é o caso de “a 

questão de pesquisa e inovação”, “pra todo mundo a comunidade científica por exemplo”, “é uma 

área que interessa a ciência e a tecnologia”, “realmente tenha conhecimento dessa questão”, “dar 

meios para que o pesquisador possa exercer teu trabalho”, “entrar na área de biodiversidade”, 

“dificuldade enorme”, “cheio de gente roubando”, “esteja no ministério mais adequado” e “um ganho 

nessa área realmente”.   

                                                           
52 O próprio Mozárt Neves Ramos explica esse caso em uma entrevista televisiva que pode ser vista em: 

https://globoplay.globo.com/v/7700235/.  Acesso em: 07 out. 2021. 

https://globoplay.globo.com/v/7700235/
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Essa amplitude em relação à pergunta específica, sobre ensino público federal, é permeada 

por polêmicas manifestadas em “até pra acabar com a história de cota”, “tem que ser uma pessoa 

isenta”, “qual o grande problema do Brasil? São as indicações políticas”, “inclusive levei pancada da 

imprensa”, as quais atacam discursos específicos a respeito de cotas e liberdade de imprensa e são 

direcionadas às vozes sociais de senso comum sobre combate à corrupção, indicação política e 

perseguição da mídia. O trecho “não sei se entendi a pergunta dele” revela uma relação dialógica que 

justifica a tergiversação anterior, seja porque o candidato não tem uma resposta à pergunta, seja 

porque ele não quer assumi-la, visto que se trata do projeto controverso de alteração do ensino público 

superior. A primeira relação pode ser observada em “nós não temos pesquisa no Brasil”, reforçada 

pela confusão entre o ensino público federal e o Mackenzie, instituição de ensino privada; a segunda 

relação pode ser observada na pergunta “quem é o nosso ministro de ciência e tecnologia?”, o que 

responde indiretamente a MNR, uma vez que não se refere ao ministro da educação.  

A terceira e última pergunta feita por convidados externos foi de José Gregori (JG), 

apresentado pelo mediador como jurista e ex-ministro da justiça. José Gregori é um advogado 

formado pela USP, paulistano e notório pela luta pelos Direitos Humanos, especialmente depois da 

ditadura militar. Em 1970, escreveu um projeto que concedeu às famílias de desaparecidos políticos 

o direito ao recebimento de indenização. Foi Secretário Nacional dos Direitos Humanos de 1997 a 

2000, durante o governo de FHC, de quem é amigo pessoal há mais de 40 anos; também foi seu 

Ministro da Justiça de 2000 a 2001. Durante esse período, assinou um projeto de lei a respeito de 

policiais: proibia greve nessa categoria, vetava a participação de associações policiais em campanhas 

políticas e obrigava a participação deles em cursos sobre Direitos Humanos. Além disso, Gregori 

defendia, na década de 1990, a desmilitarização das polícias; nunca foi, no entanto, associado com a 

esquerda nem se declarou pertencer a esse grupo ideológico. A pergunta que ele fez foi a seguinte:   

Imagem 13: 1°04’03’’ 
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1º03’57’’ 

JG: 

 

o: deputado teria dito na tribuna da câmara... que um dos erros da revolução -- 

chamada revolução por ele -- movimento... militar de sessenta e quatro teria 

sido... não mandar fuzilar Fernando Henrique Cardoso e José Gregori... é 

verdade? 

 

José Gregori faz referência a um discurso relatado de Bolsonaro de 1999, marcado por “o 

deputado teria dito”, quando FHC era presidente e Gregori, secretário dos Direitos Humanos; além 

disso, estabelece a polêmica aberta “chamada revolução por ele”, em que se posiciona 

ideologicamente de modo contrário tanto à ditadura militar quanto àqueles que a chamam de 

“revolução”. Segundo o site do Senado53, Bolsonaro poderia ter tido o mandato cassado por tais 

declarações que fez na televisão – que o tiraram do esquecimento em que se encontrava no Senado 

desde 1993, quando afirmou que o Congresso deveria ser fechado, outro episódio que causou reações 

públicas – e ele se opunha a José Gregori porque este, na época, defendia que as famílias dos detentos 

assassinados no Carandiru deveriam receber indenização. Foi nessa mesma declaração que Bolsonaro 

afirmou que, para resolver o problema de corrupção no país, pelos menos 30 mil deveriam ser 

fuzilados, retomada em outro momento da entrevista no Roda Viva. A resposta de Bolsonaro à 

pergunta de Gregori foi a seguinte:  

Imagem 14: 1º04’21’’ 

 

 

 

  

                                                           
53 O relato do caso pode ser consultado em: http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/inc/senamidia/historico-  

/1999/5/zn052526.htm. Acesso em: 6 out. 2021. 

http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/inc/senamidia/historico%1e%20/1999/5/zn052526.htm
http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/inc/senamidia/historico%1e%20/1999/5/zn052526.htm
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1º04’19’’ 

JB: 

 

olha... quanto ao FHC eu falei quanto ao teu nome você num... você num 

merecia essa atenção toda não até porque um/ um guerrilheiro do TEU biotipo 

eu acho que:: num procede é guerrilheiro de garganta então não me referi a você 

não tá ok?  

 

A resposta de Bolsonaro “quanto ao FHC eu falei” assume a relação dialógica de admissão do 

discurso relatado abordado por JG. Depois, Bolsonaro usa o signo ideológico “guerrilheiro”, que é 

equivocado para referir-se a José Gregori, que nunca o foi. Esse signo também assume como 

destinatário presumido aqueles filiados às vozes sociais de que os “guerrilheiros” são terroristas e 

contra os quais se justifica a tortura, como vimos na abertura, e o fuzilamento. Somado a isso, a 

locução adjetiva “de garganta” apresenta uma justificativa do porquê que Gregori não mereceria ser 

fuzilado, segundo o discurso de Bolsonaro: seria ele um sujeito político que fala, mas que não age, 

não representando, desse modo, nenhum tipo de ameaça. A expressão facial de Bolsonaro da Imagem 

11 ocorre na pausa “você num... você num merecia”, com os lábio retraídos e virados para baixo, o 

que denota, ao horizonte avaliativo, descaso, o que, somado ao conteúdo temático da fala, demonstra 

um estilo de afronta.  

 

3.2.5 As charges 

Todos os programas do Roda Viva contam com charges produzidas pelo cartunista Paulo 

Caruso. Trata-se de um gênero intercalado, verbo-visual, em que o desenhista reage a alguns 

momentos da entrevista, retratando-os, seja de forma humorística, irônica, caricatural ou elogiosa. Na 

série Presidenciáveis, Paulo Caruso só não esteve presente na entrevista de Manuela D’Ávila, 

participando de todas as demais e produzindo, em média, 15 charges por programa. Para análise das 

charges que foram produzidas no programa que entrevistou Bolsonaro, foram selecionados quatro 

momentos:  

Imagem 15: 4’58’’ Imagem 16: 54’33’’ 
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Imagem 17: 1º05’47’’ Imagem 18: 1º14’22’’ 

  
 

Essas charges foram selecionadas porque representam diretamente o candidato e suas falas, 

como é o caso da primeira charge (imagem15), que faz referência à primeira pergunta respondida por 

Bolsonaro na abertura. Nela, há o discurso direto do candidato da resposta ao mediador sobre qual 

marca gostaria que seu governo deixasse e Bolsonaro é retratado sentado, com as mãos no colo e 

câmera da TV Cultura à mostra, indicando o início do programa. A segunda charge (imagem 16) 

refere-se à pergunta do convidado externo, MNR sobre em qual ministério deveria cuidar do ensino 

público federal, analisada na seção anterior; nela, os traços faciais do candidato ficam mais indistintos 

e o rosto mais escuro. Além disso, o texto “educação é questão de Q.I., ‘quem indica!’” estabelece 

um trocadilho entre a sigla de “quociente de inteligência” e “quem indica”, sendo que as indicações 

políticas foram um dos temas abordados pelo entrevistado na resposta a MNR.  

 A terceira charge (imagem 17) refere-se à resposta do convidado a JG, também analisada na 

seção anterior. Nela, é retratada apenas a mão de Bolsonaro fazendo um sinal de arma de fogo, uma 

de suas marcas de campanha. O texto “José Gregori, aqui procê” faz referência à fala do candidato 

sobre fuzilar inimigos políticos e também estabelece uma relação dialógica ironicamente infantil à 

fala. Por fim, a quarta e última charge (imagem 18) refere-se a uma pergunta sobre intervenção militar 

no Rio de Janeiro – a qual será analisada no próximo capítulo –; nela, Bolsonaro aparece de costas, 

olhando para o Rio, mais uma vez fazendo o gesto de arma com as mãos e cantando “Samba de 

avião”, de Tom Jobim e é a última do programa. 

A progressão das imagens é um indicativo, conforme avança a entrevista ao longo do tempo, 

da tensão acumulada entre os interactantes: ao longo das charges, Bolsonaro é menos representado e 

mais caricaturado, sendo que os detalhes de seu rosto deixam de aparecer, bem como suas falas 

literais. O cartunista, então, opta por desenhar partes do corpo do candidato e por suprimir seus 

discurso, substituindo-o por uma canção. Nesse sentido, as charges são uma representação da 

transgressão de gênero – levando-se em consideração que em outras entrevistas, as últimas charges 

mostravam os candidatos diferentemente, como no caso da de Boulos, em que o candidato aparece 
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sorrindo junto ao texto “vamos em frente que atrás vez gente” – cometida por Bolsonaro, 

representando, por fim, o indizível, em um progressão entre o discurso direto, a ironia e a substituição 

da fala de Bolsonaro por um texto de terceiro.   

 

3.2.6 Encerramento  

No programa Roda Viva, é comum que no encerramento o mediador faça uma série de 

perguntas rápidas ao entrevistado, em um momento que costuma ser de descontração depois de mais 

de uma hora de entrevista. Na de Bolsonaro também houve esse “pingue-pongue”:  

 

1º19’01’’ 

RL: 

 

Deputado tamo chegando aqui eh: ao término do/ do nosso tempo... queria fazer 

perguntas rápidas pro senhor... o senhor tem um... ídolo?                                                                 

JB: é meu pai né? meu pai foi DEZ 

RL: e na história do Brasil?                                   

JB: eh:... ah ídolo ídolo ídolo eu num tenho tá? tenho pessoas que eu admiro                                                            

RL: na história do Brasil não?      

                                  [ 

JB:                                  não:: mas admiro tá certo?     

RL: entre Geisel e Silvio Frota?                     

JB: ((riso)) apesar do Geisel ter me criticado no livro dele né? que::. eu frequentei 

lá algumas partes do livro dele eu fico com o Geisel que pegou o Brasil num 

momento difícil e: foi em frente 

RL: Wilson Machado do Riocentro herói ou criminoso?                                              

JB: olha... pelo o que tudo indica né? eh: ele num tá fazendo... o seu papel 

corretamente lá PElo o que tudo indica tá ok?                                                        

RL: e o Mandela? o que o senhor acha dele?                                                                                                

JB: cê tem que ver o passado dele também num é isso que se pinta hoje em dia aí 

RL: o senhor desconfia então... o seu livro de cabeceira   

JB: Verdade Sufocada 

RL: Verdade su/ de qual autor?                                                    

LN: Ustra 

 [ 

JB: o autor? ((riso)) é uma história real do Brasil                                                             

RL: tá                                                                                

 [ 

JB: cê tem que ler os dois lados e ali é uma história com fatos com data com/ com 

local com episódios reais 

RL: qual é o autor? 

JB: Carlos Alberto Brilhante Ustra 

RL: ok... eh:: uma frase e um verso/ OU um verso 

JB: e conheceis a verdade e verdade vos libertará... João oito trinta e dois 

RL: e qual é o seu sonho?      

JB: o meu sonho é poder colaborar/ contribuir JUNto com os meus amigos com o 

futuro DEsse país maravilhoso chamado Brasil 

RL: brigado 

JB: brigado eu 
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RL: estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva agradeço à 

participação de Daniela Lima... Thaís Oyama... Maria Cristina Fernandes... 

Leonêncio Nossa... Bernardo Mello Franco e do nosso cartunista PAUlo 

Caruso... agradeço também a você que nos acompanhou até agora... 

especialmente ao JaIR Bolsonaro... e espero vocês na próxima segunda feira... 

com um debate sobre a nossa série dos presidenciáveis... boa noite boa semana: 

até lá 

 

Ressaltamos três elementos do encerramento da entrevista: o nacionalismo sem ídolo 

nacional, a hesitação em dizer o nome do autor do seu livro de cabeceira e o desconhecimento sobre 

quem é Wilson Machado. Primeiro, é comum Bolsonaro fazer referência ao nacionalismo em seu 

discurso e em sua campanha, cujo lema era “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e mesmo 

na entrevista à série Presidenciáveis, em que o tema é abordado. No entanto, ele não nomeou nenhum 

ídolo nacional quando perguntado sobre isso. A passagem “não, mas admiro, tá certo?” estabelece 

uma relação dialógica com as próprias palavras, indicando, por um lado, pudor em assumir quem são 

esses ídolos – hipótese que pode ser corroborada pela demora em dizer o nome de Ustra como autor 

de seu livro de cabeceira – e, por outro, que o nacionalismo militar é um simulacro – hipótese 

corroborada pelo desconhecimento sobre quem é Wilson Machado.  

A resposta “tenho pessoas que admiro” pode indicar que Bolsonaro tinha alguns nomes que 

ele preferiu não citar, o que acabou prolongando a pergunta pela recusa da resposta, causando um 

estranhamento ao estilo do encerramento típico do programa. Esse prolongamento se repete no trecho 

“o autor? É uma história real do Brasil” e depois “você tem que ler os dois lados e ali é uma história”, 

respostas que fizeram o mediador perguntar três vezes quem era o autor do livro a que Bolsonaro se 

referiu; quem responde pela primeira vez o nome de Ustra é Leonêcio Nossa, não Bolsonaro. Essa 

recusa em dizer o nome de Ustra sugere que é justamente o gênero da entrevista televisiva que o 

constrange, visto que em outros momentos, inclusive na votação pelo impedimento da ex-presidente 

Dilma Rousseff, Bolsonaro homenageou esse militar.  

Wilson Machado é um militar envolvido no frustrado atentado ao centro de convenções 

Riocentro em 30 de abril de 1981, momento em que o país já passava por abertura política. Um grupo 

de militares e da extrema-direita, insatisfeitos com tal abertura, planejaram a explosão de duas 

bombas no Riocentro no dia em que seria comemorado o Dia do Trabalho com um show que reuniu 

cerca de 20 mil pessoas. A intenção era a de culpar movimentos de esquerda pelo atentado e, assim, 

retomar a repressão e o fechamento político. No entanto, uma das bombas explodiu enquanto o 

motorista, Wilson Machado, e o passageiro, Guilherme Pereira do Rosário, ainda estavam no carro, 

ferindo o primeiro e matando o segundo; militares afirmaram que a autoria do crime era da VPR 

(Vanguarda Popular Revolucionária), já extinta à época.  
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O inquérito aberto um mês depois do episódio concluiu que não era possível afirmar que o 

atentado não tivesse sido planejado por grupos radicais de esquerda; meses depois, o STM arquivou 

o processo. O caso foi reaberto 18 anos depois e trouxe novos dados que tinham sido ocultados no 

inquérito anterior, inclusive confissão de alguns dos envolvidos no planejamento do atentado, mas o 

caso foi novamente arquivado pelo STM em 2000. Em 2013, o caso foi novamente reaberto pela 

Comissão da Verdade e seis militares foram denunciados, incluindo o dono do carro Wilson 

Machado, no entanto, ninguém foi punido nem por essa nem pelas outras 46 explosões que ocorreram 

no país depois da promulgação da Anistia. 

A última vez que se teve notícia sobre Wilson Machado foi quando ele prestou depoimento à 

Comissão da Verdade em 2014; hoje, sabe-se que ele se manteve em silêncio sobre o caso durante 33 

anos e especula-se que more no Rio de Janeiro. Nesse sentido, quando Bolsonaro responde que 

“olha... pelo o que tudo indica né? ele num tá fazendo o seu papel corretamente lá, pelo o que tudo 

indica tá ok?” parece que ele não está referindo-se a Wilson Machado, que não tem, hoje um “papel” 

a partir do qual ele possa estar “fazendo” algo. Se o programa selecionou essa pergunta de modo a 

confrontar Bolsonaro sobre um caso notório das Forças Armadas, acabou por revelar que o candidato 

não o conhece.   

 

Em síntese 

Neste capítulo, procuramos identificar os elementos estáveis do gênero da série 

Presidenciáveis de modo a evidenciar o estilo individual do entrevistado Jair Bolsonaro. As formas 

composicionais elencadas foram a abertura, a bancada de entrevistadores, as perguntas de convidados 

externos e o encerramento. Na abertura, a falta de cortesia com os participantes da interação verbal e 

a indicação de impaciência com a entrevista revelam um estilo transgressor em relação ao gênero que 

se filia aos conteúdo temático de desconfiança da imprensa. Os discursos com os quais polemizou 

nos primeiros minutos da entrevista, referentes a grupos minoritários e movimentos sociais, bem 

como a indicação de que sua maior realização para o país será ideológica, também assumem um estilo 

voltado ao conflito e à expansão daquilo que é esperado para a esfera política.   

Esse mesmo estilo também é verificável nas interações imediatas do candidato com a bancada 

de jornalistas: interrupções, altercações, pouca cortesia e referência a eles por meio de ironias são 

maneiras particulares de expressão do candidato dentro do gênero e que compõem uma matriz 

ideológica importante composta, por um lado, pela polêmica aberta com a imprensa e da mídia 

tradicional e com o “marxismo cultural” e, por outro, com uma filiação à individualidade sobreposta 

ao coletivo. Essa organização do discurso desautoriza seus interlocutores imediatos e cria, para o 

destinatário pressuposto, a imagem de que Bolsonaro é um outsider do campo político justamente por 
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conta de seu estilo. Um dos elementos que sustentam essa noção são as risadas do candidato, 

analisadas neste capítulo porque são incomuns ao gênero e manifestam uma relação dialógica de 

afrontamento e desrespeito com a tradição do programa, reforçando a avaliação social de que ele não 

é um político comum.  

A reação do entrevistado às perguntas dos convidados externos também é reveladora de um 

estilo quando o candidato deixa de agradecer pelas perguntas e entra em polêmicas abertas com duas 

delas, manifestando um comentário violento, reivindicado por ele enquanto candidato, em relação a 

José Gregori. Essa estratégia dialoga com as vozes sociais que validam a política de Estado de 

assassinato de adversários políticos, além de demonstrar as matrizes ideológicas da militarização, 

tortura e punitivismo, que vai ao encontro de seu destinatário presumido favorável ao político “anti-

establishment”, o qual anseia pelo indizível dentro do discurso político. É por meio da violência que 

esse discurso se faz mais presente, de modo a demonstrar que qualquer meio-termo ou conciliação já 

não são mais possíveis, a nova política ultraneoliberal representada por Bolsonaro é a do confronto 

aberto e é a que assume, com menor pudor, discursos autoritários.  

Ainda assim, há algum tipo de pudor, e este é provocado pela coerção do gênero discursivo 

da série Presdidenciáveis. Então, é possível também verificar momentos de concessões, como na 

resposta sobre tortura, em que Bolsonaro procura dialogar com as vozes sociais de grupos 

conservadores não radicais e dos interactantes imediatos, aos quais responde imediatamente na 

interação verbal. Outra manifestação de seu estilo é a modalização dos mais diversos tópicos 

discursivos para o individual, bem como as relações dialógicas que estabelece de tensão e de 

confronto, seja com a bancada, seja com aqueles com cujos discursos ele polemiza.  

O estilo do candidato, descrito neste capítulo e evidenciado a partir da observação da forma 

composicional da entrevista, está em consonância com os conteúdos temáticos do mesmo discurso, 

que foram separados para fins analíticos. Então, no próximo capítulo, voltaremos a análise para esses 

conteúdos, de modo que possamos compreender as matrizes ideológicas que sustentam tal estilo.  
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Capítulo 4 

Estabilidades e rupturas do enunciado da entrevista de Jair Bolsonaro: 

conteúdo temático 

 

No capítulo anterior, a construção composicional do gênero da entrevista da série 

Presdienciáveis e o estilo de Bolsonaro foram o foco da análise; neste, elencaremos os conteúdos 

temáticos abordados pelo entrevistado, de modo que sejam identificadas e descritas as matrizes 

ideológicas do discurso do candidato. Embora a separação tenha fins analíticos, os conteúdos são 

indissociáveis do estilo na composição orgânica dos sentidos ideológicos que produzem. Isto posto, 

o capítulo está dividido entre os conteúdos temáticos que rompem com o gênero da série 

Presidenciáveis e os estáveis ao gênero. 

Então, serão abordados, na primeira parte, os conteúdos que transgridem o esperado para o 

gênero, porque não articulam outras esferas da atividade humana como típico para o discurso político 

nas entrevistas. Na segunda, serão abordados os conteúdos que mantêm o esperado e que são típicos 

ao discurso político conservador. É sinalizada, no entanto, uma diferença, a qual está relacionada com 

o estilo: esses conteúdos são radicalizados. O termo “radicalização” será usado tanto em seu sentido 

etimológico, de retorno às raízes, quanto de afastamento do usual ou comum.  

 

4.1 Rupturas de conteúdo temático: a retração do discurso político 

Para que o discurso político possa construir um sentido social, é necessário que ele articule 

outras esferas de atividade humana, como educação, saúde, cultura, ciência, entre outros. É por meio 

dessas articulações que o discurso político se insere no horizonte ideológico e adquire uma função na 

vida social, organizando reações ideológicas sígnicas. Na campanha de 2018, em decorrência do 

grande volume de divulgação de notícias falsas nas redes sociais, alguns sites foram lançados e se 

especializaram em checar as informações contidas nas falas dos candidatos. No caso da série 

Presidenciáveis, depois de cada entrevista, esses sites publicaram reportagens listando algumas 

declarações de cada candidato e buscando dados sobre elas, de modo a classificá-las como 

verdadeiras, falsas, exageradas ou imprecisas.  

Mesmo nos casos em que as falas eram falsas, a maioria delas tratava de uma imprecisão 

numérica; por exemplo, o site Aos Fatos classificou como falsa a afirmação de Ciro Gomes de que o 

déficit da previdência, em 2018, era de R$ 30 bilhões, porque a informação correta seria R$ 182,5 

bilhões. Marina Silva disse que, em 2018, o número de desalentados era de 12 milhões, informação 

classificada como exagerada, uma vez que o número correto é 4,6 milhões. A fala de Boulos de que 
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morrem quatro mulheres por dia no Brasil em decorrência de abortos mal realizados foi classificada 

como insustentável, já que não há dados consolidados no país sobre essa questão54. Outros exemplos 

poderiam ser citados, mas o sentido geral é que, ao articular outras esferas da atividade humana, o 

discurso político comete imprecisões e equívocos, especialmente se for considerado que no gênero 

da entrevista Presidenciáveis os candidatos falam mais espontaneamente; somado a isso, mesmo 

quando imprecisa ou incorreta, essa articulação permite a organização de diferentes visões de mundo 

de modo que se oriente para possíveis interpretações delas. 

No entanto, na entrevista de Bolsonaro a falta de articulação com outras esferas configura uma 

transgressão do gênero, porque resulta na desconexão entre o seu discurso político e outras áreas de 

conhecimento ou da vida social. Como veremos a seguir, essa não articulação com outras esferas 

provoca um efeito ideológico, como no trecho abaixo: 

27’25’’ 

MCF: 

 

e o que que o senhor propõe pra resgatar a dívida da escravidão deputado? 

JB: mas que dívida? eu nunca/ eu/ eu/ EU nunca/ NUNca escravizei ninguém na 

minha vida... que dívida é essa? 

                                     [ 

MCF:                                     o senhor não mas o paÍS escravizou                                     

JB: olha só... olha só... se for ver história realmente... o português nem pisava na 

África os próprios negros que entregavam o escravo no/ no 

                                                                                              [ 

RL:                                                                                              não pisava pelo amor 

de deus ((risadas)) 

                  [ 

JB:                  não não mas era isso aí era uma briga quem perdia a guerra quem 

perdia a guerra      

 [ 

RL: os portugueses é que faziam o tráfico 

JB: num faziam/ faziam o tráfico 

MCF: os ingleses faziam o tráfico e traziam pra cá 

 [ 

JB: mas pega/ não traçavam os negros na costa eram entregue pelos próprios negros 

                                                               [ 

RL:                                                               também... mas eles pagavam 

JB: pelo amor de deus 

RL: pagavam pra isso                                                          

 [ 

JB: mas pera aí... que dívida é essa? 

RL: é uma dívida histórica                                                                        

            [ 

JB:            nós temos hoje em dia eu acho que... misturado no Brasil né? sei lá acho 

que tem mais de cinquenta por cento 

                                                                                                     [ 

                                                           
54 Essas checagens podem ser vistas em: Boulos: https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-vida-boulos-confunde-

dados-de-habitacao-e-superestima-arrecadacao/; Marina Silva: https://www.aosfatos.org/noticias/marina-silva-erra-

dados-de-emprego-e-financiamento-de-campanha/; Ciro Gomes: https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-viva-ciro-

repete-dados-errados-sobre-previdencia-e-orcamento/. Acesso em: 8 dez. 2021. 

https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-vida-boulos-confunde-dados-de-habitacao-e-superestima-arrecadacao/
https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-vida-boulos-confunde-dados-de-habitacao-e-superestima-arrecadacao/
https://www.aosfatos.org/noticias/marina-silva-erra-dados-de-emprego-e-financiamento-de-campanha/
https://www.aosfatos.org/noticias/marina-silva-erra-dados-de-emprego-e-financiamento-de-campanha/
https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-viva-ciro-repete-dados-errados-sobre-previdencia-e-orcamento/
https://www.aosfatos.org/noticias/no-roda-viva-ciro-repete-dados-errados-sobre-previdencia-e-orcamento/
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RL:                                                                                                     os Estados 

Unidos pagou essa dívida vem pagando                                                                                             

JB: mas que dívida é essa meu deus do céu? 

RL: os Estados Unidos faz isso 

          

A hesitação em “eu nunca, eu, eu, eu nunca, nunca” revela a relação dialógica do candidato 

com o próprio discurso ao demonstrar incerteza a respeito do que diz, por conta do gênero da 

entrevista e dos interactantes, os quais reagem imediatamente, o que cria o sentido oposto, de ênfase. 

Apesar dessa hesitação, Bolsonaro continua com seu projeto de dizer de questionamento do signo 

ideológico “dívida histórica”: o advérbio “realmente” na fala “se for ver a história realmente” cria 

duas dimensões, a da história oficial e a da história não oficial e não contada. Essa divisão possui o 

mesmo sentido ideológico do trecho sobre os torturados na ditadura militar, citado no capítulo 

anterior: o questionamento da história oficial, não de modo a torná-la mais coletiva, mas de modo a 

encerrá-la aos interesses de um grupo específico – ou revisionismo histórico –, o qual se 

desresponsabiliza do social em nome do individual, é manifesto no trecho pela oposição entre o signos 

ideológico “dívida histórica”, da jornalista, e o pronome “eu”, do candidato.     

 A afirmação “os portugueses nem pisavam na África, os próprio negros que entregavam o 

escravo” causa uma réplica do diálogo do mediador, RL, na qual ele repete literalmente as palavras 

“não pisava” com um riso, cuja relação dialógica estabelecida com o discurso do outro, de Bolsonaro, 

é a de destaque e deboche. Diante dessa réplica e das interrupções que se seguem, Bolsonaro organiza 

seu discurso de modo a insistir na pergunta “que dívida é essa?”. Essa organização permite que o real 

conteúdo de sua fala fique fora da avaliação imediata dos interactantes no contexto da entrevista, e 

isso pode ser verificado nas réplicas dos jornalistas, que respondem à incorreção, apontada por eles, 

da informação, e não à avaliação social nela presente. Nesse sentido, o discurso político de Bolsonaro 

não articula a esfera do conhecimento histórico, acadêmico e compartilhado socialmente, como 

também ocorre no trecho a seguir:  

53’29’’ 

MCF: 

 

deputado o Brasil tem uma carga tributária de trinta e três por cento do PIB e o 

senhor tem dito que quer reduZIR essa carga tributária... agora eu queria saber 

porque o senhor sempre diz que não:: não é obrigado a entender de educação de 

saúde de economia... eh:: no detalhe mas o Brasil voltou a conviver com febre 

amarela era uma doença que estava erradicada das cidades desde mil novecentos 

e quarenta e DOis... a mortalidade infantil cuja redução era um dos orgulhos dos 

últimos anos... também voltou a subir... então eu gostaria de saber como é que o 

senhor assim que poLÍticas o senhor pretende propor pra que esses problemas 

DEIxem de acontecer no Brasil SE a carga tributária vai reduzir como é que o 

senhor vai cuidar da saúde do Brasil com menos dinheiro deputado? 

JB: há uns vinte e pouco anos atrás a Inglaterra passou de vinte e oito pra vinte e um 

por cento a carga tributária e ela ((assobio)) subiu o Trump tá fazendo a mesma 
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coisa... quando cê fala em educação eu vou contar aqui uma história real... o 

senhor Antônio Ermírio de Moraes foi entrevistado em dois mil e nove... sim... e 

a repórter perguntou pra ele... ele estava à frente da Beneficiência Portuguesa... 

e ele era se eu não me engano naquela época o quarto homem mais rico do 

Brasil... daí a repórter perguntou pra ele... o senhor tem colocado dinheiro TEU 

do teu bolso na Beneficência? porque aqui tá funcionando tudo muito bem ele 

falou NÃO... daí ela falou o seguinte perguntou pra ele já que o senhor não bota 

dinheiro as OUtras assemelhadas que grande parte do recurso é do SUS não estão 

funcionando e a tua está qua/ eh: e a tua está qual É o segredo? ele respondeu 

uma coisa muito simples... qualquer cheque acima de três mil reais quem assina 

SOU eu... então falta é ZElo com a coisa pública pegar de FRENte a questão da 

corrupção                                                

MCF: mas qual é a sua proposta pra que a mortalidade infantil deixe de subir e pra que 

o Brasil não volte a conviver com a febre amarela como tá acontecendo? o que 

que o senhor propõe pra saúde básica?                                                                                                                  

 [ 

JB: tudo bem... quando fala em/ quando se fala em mortalidade infantil num vou/ 

mortalidade infantil... tem muito a ver com os prematuros... é muito mais fácil 

um prematuro morrer do que um de/ que/ cum/ cumpriu a sua gestação 

normalmente... medidas/ medidas preventivas de saúde 

                                                  [ 

MCF:                                                  mortalidade infantil tem muito mais a ver com 

saneamento básico do que com prematuridade 

                                           [ 

JB:                                           não tem olha só/ olha só eu tenho um MAR de/ de 

problemas né? pego ver a questão com a/ com a/ com a/ com o passado: daquela 

pessoa sanitário dela tem um monTÃO de coisa a alimentação da mãe tem um 

monTÃO de coisa tô citando aqui um exemplo apenas... que eu tive com um 

parlamentar que é/ que é da área de saúde tá ok? o Mandetta de Mato Grosso do 

Sul que falou que aplicou lá em Mato Grosso do Sul e deu certo... na questão dos 

prematuros você inclusive acaba economizando... é muita/ muita gestante num 

dá bola pra sua saúde bucal... ou num faz os exames... do seu sistema eh: urinário 

com frequência... então certas/ certos problemas advém disso e a pos/ e a 

POssibilidade de prematuros aumenta assustadoramente... e cada prematuro por 

dia gasta numa UTI em torno de quatro mil reais... sobra dinheiro pra outras 

coisas é pre/ é jogar na prevenção agora eu vou dar a missão... e nem precisa falar 

que vou dar a missão né? quem for pro ministério da saúde... ele tem que 

realmente cuidar DA saúde e não da doença prioritariamente         

TO: deputado... sobre a sua 

 [ 

LN: deputado                

 [ 

MCF: como é que o senhor vai fazer isso reduZINdo os gastos?                             

JB: não olha só se você reduzir... o que acontece não só a Inglaterra... você/ você vai 

conjugar isso aí também... com DESburocratização DESregulamentação que é 

um inFERno na vida de quem quer empreender no Brasil... quem tá/ em sã 

consciência QUEM quer ser patrão no Brasil? em SÃ consciência? 

MCF: eu tô falando de saÚde deputado                          

JB: não mas pera cê falou/ cê falou de econoMIa... como é que vai reduzir os 

impostos e vai atender a economia? 

              [ 

MCF:              SIM mas eu tô falando/ eu tô falando de saúde                                                                   

                                                [ 

JB:                                                mas a economia...  

                                                                        [ 
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RL:                                                                        desculpe 

JB: se/ se você por exemplo aumentar o número de emPREgos no Brasil a tenDÊNcia 

de alguém procurar o hospital diminui                                    

 

A réplica de Bolsonaro, depois de citar o caso da Inglaterra e Trump, é composta por “quando 

você fala de educação”, no entanto, a pergunta de MFC não é relativa a esse tema, o qual foi inserido 

por Bolsonaro na fala dele. O candidato também cita Antônio Ermírio de Moraes, dono do Grupo 

Votorantim, como “o homem mais rico do Brasil” e como ele administrava o hospital Beneficência 

Portuguesa; depois, conclui com o tema da “questão da corrupção”. Então, o modo de organização 

de seu discurso é o de não trazer conteúdos relativos à pergunta, cujos temas, por sua vez, foram 

“redução de impostos”, “saúde pública”, “mortalidade infantil” e “febre amarela”. 

Depois da tréplica da jornalista MCF, Bolsonaro afirma que a mortalidade infantil “tem muito 

a ver com os prematuros” no Brasil. Essa informação, no entanto, articula pouco a esfera da saúde 

que também considera, segundo o Hospital de Clínicas da Unicamp55, que a pneumonia é a principal 

causa de morte em recém nascidos e crianças no país. Na sequência, há um comentário de MCF, sobre 

saneamento básico, em cuja réplica Bolsonaro aborda outra informação, sobre uma possível causação 

entre a “gestante não dá bola para sua saúde bucal”, que faz aumentar “assustadoramente” a 

possibilidade de prematuros. Essa afirmação promove a desarticulação entre seu discurso e a esfera 

científica e médica, retraindo-se à responsabilização das próprias mulheres gestantes, que “não dão 

bola” ou “não fazem exames”; em outras palavras, a fala é organizada de modo que não há a 

articulação com outras esferas, resultando no apontamento de que a causa da prematuridade é a 

irresponsabilidade individual das mães. 

No trecho, Bolsonaro também cita o nome de Luiz Mandetta56, que depois foi nomeado 

Ministro da Saúde, a quem “eu vou dar a missão... e nem precisa falar que eu vou dar a missão né? 

quem for pro ministério da saúde”, o que insere o tema das indicações a cargos, de modo semelhante 

ao Ministro da Ciência, como vimos no capítulo anterior. Os conteúdos temáticos da pergunta, no 

entanto, sobre febre amarela e mortalidade infantil, são desviados e não aparecem na resposta do 

candidato, que associa emprego à menor procura por hospitais, outro momento em que o tema 

abordado por ele não tem articulação com outra esfera que sustente tal afirmação. 

                                                           
55 Fonte: https://hc.unicamp.br/pneumonia-e-a-principal-causa-de-morte-em-criancas-ate-cinco-anos/. Acesso em: 18 

jan. 2022. 
56 Luiz Henrique Mandetta foi Ministro da Saúde de 2018 a 2020, quando foi demitido por Bolsonaro por divergir dele a 

favor das medidas de isolamento social durante a pandemia de COVID-19. Foi secretário da saúde de Campo Grande em 

2004, e eleito deputado federal em 2010 e em 2014, período em que se opôs ao Programa Mais Médicos e à legalização 

do aborto, e votou favoravelmente ao impedimento de Dilma Rousseff, à abertura de investigação contra Michel Temer, 

à PEC do Teto de Gastos Públicos e à Reforma Trabalhista.   

https://hc.unicamp.br/pneumonia-e-a-principal-causa-de-morte-em-criancas-ate-cinco-anos/
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Já no trecho a seguir, Bolsonaro questiona se o que aconteceu com Vladimir Herzog foi 

suicídio ou assassinato e, logo em seguida, nega que existam arquivos relativos à ditadura militar:  

 
23’19’’ 

JB: 

                                                                                 

não olha/ olha só... eh:: suspeita-se de [Vladimir Herzog] ter sido morto sob 

tortura tendo em vista ter sido enforcado/ parecia enforcado num metro e vinte 

de altura aproximadamente não é isso? 

RL: não e:: não tem outros indícios também que 

        [ 

JB:        não BAsicamente/ não BAsicamente é isso 

                [ 

RL:                já foi reFEIto inclusive o atestado de óbito dele 

                             [ 

JB:                             é impossível/ seria impossível alguém morrer enforcado né? 

praticar o suicídio em um metro e vinte de altura... tem duas operações da polícia 

federal recente aqui tem pouco anos... a mais importante foi em Goiânia pegaram 

um cara que praticava o/ o:: sequestro/ sequestrava e: mandava pra fora do Brasil 

criança... foi preso... amanheceu enforcado num metro e meio/ num metro e vinte 

também numa cela 

RL: mas será que também não houve tortura ali? 

                                        [ 

JB:                                        não olha só porque que pra nós é execução e pra ele por 

outro lado é suicídio 

              [ 

DL:              deputado poderia PREStar um serviço 

                                                              [ 

JB:                                                              ninguém sabe na verdade 

                                                                                        [ 

DL:                                                                                       fazendo uma reavaliação 

 [ 

JB: ninguém sabe se foi ou não foi... POde ter sido 

LN: por que o senhor não acaba com essa história e abre os arquivos caso seja eleito 

então? 

JB: você Acha que existe um arquivo no tocante disso daí? 

                                                             [ 

LN:                                                             eu não acho eu tenho CERteza  

                                                                                [ 

JB:                                                                                ah você Acha que existiria? 

 [ 

LN: eu tenho cer/ 

 [ 

JB: alguém foi falar ah não nós demos pancada nele? quebramos de porrada ele... ah 

pelo amor de Deus 

 [ 

LN: o senhor Acha que as forças armadas vão DEStruir os seus arQUIvos o senhor 

acha mesmo? 

JB: os ar/ os arqui/ os papéis têm prazo de validade no nosso meio... tá? eu quero 

pegar os papéis do BNDES... esse aí eu quero pegar pra ver... pra ONde esse 

pessoal da esquerda do PT DILma e LUla emprestaram dinheiro emprestaram 

NÃO doaram dinheiro pro Fidel Castro... pra Hugo Chávez... pra Cristina 
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Kirchner... pra/ pra/ pra/ Angola... pra Bolívia... Isso eu quero saber... Isso o 

Brasil tem pressa e quer saber... o deMAIS aconteceu... la-men-ta-vel-men-te 

aconteceu 

 

Vladimir Herzog foi um jornalista e dramaturgo; formado em Filosofia pela USP, trabalhou 

no Estado de S. Paulo e na TV Cultura, na década de 1970; também foi professor na Escola de 

Comunicação e Artes da USP. Em 1975 foi chamado para prestar esclarecimentos do seu 

envolvimento com o PCB, à época clandestino, e compareceu espontaneamente ao DOI-CODI no 

bairro Paraíso, em São Paulo, onde foi preso, torturado e assassinado. Sua morte foi notória à época 

porque os militares divulgaram uma foto do corpo de Herzog sob a afirmação de que ele teria se 

enforcado. Em 2013 foi emitido um novo atestado de óbito do jornalista, e seu caso foi analisado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017; em 2013, a Comissão Nacional da Verdade 

contestou outros 44 suicidados durante a ditadura militar.    

No trecho acima, há duas correções na fala de Bolsonaro: na primeira, ele altera “ter sido 

enforcado” para “parecia ter sido enforcado”, e na segunda, “é impossível” para “seria impossível”; 

em ambas há a inclusão semântica da dúvida, seja pelo verbo “parecia”, verbo de ligação no pretérito 

imperfeito, seja pelo subjuntivo “seria” no lugar do indicativo “é”. Essa construção manifesta uma 

relação dialógica de polêmica velada com outros discursos relativos à reavaliação da causa de morte 

de Herzog, bem como de correção, uma vez que altera afirmações sobre o tema, relativas a outras 

esferas, como como a médica e a jurídica, para possibilidades sobre o que ocorreu, relativas a opiniões 

individuais.  

Na sequência, Bolsonaro aborda um outro tema em sua resposta ao contar uma situação em 

que também teria sido impossível que o prisioneiro tivesse cometido suicídio, mas que ainda assim 

ele “amanheceu enforcado num metro e meio, também numa cela”. Essa história, no entanto, refere-

se a alguém que “praticava o sequestro” e “mandava criança para fora do Brasil”. Essa fala, 

juntamente à referência “tem duas operações da polícia federal recente” remetem à condição de 

“bandido” ou “culpado”, o que estabelece uma relação dialógica que vai ao encontro das vozes sociais 

que consideram que aqueles que foram presos e torturados durante a ditadura militar eram culpados. 

Essa organização do discurso aponta para dois sentidos: o primeiro é o de que o próprio Herzog teria 

sido também culpado de algum crime – mesmo que tal crime tenha sido ser comunista –; o segundo 

é o de que as forças armadas perpetuam as mesmas práticas de tortura e assassinato, mesmo depois 

do fim da ditadura militar.  

Esse último sentido, de perpetuação dessas práticas, é nomeado pelo próprio candidato mais 

adiante no trecho “porque que pra nós é execução e pra ele por outro lado é suicídio?”. O signo 

ideológico “execução” justamente confirma o sentido que Bolsonaro quis questionar sobre a morte 
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de Herzog, cuja revisão dos fatos não aponta para a pluralização da história, mas para o seu 

encerramento a uma visão específica, a do “nós”, configurando o revisionismo histórico, que pode 

também ser observado no trecho a seguir:  

7’47’’ 

MCF: 

 

muitas instituições já fizeram mea CULpa pela participação e pelo aPOio... ao:: 

golpe de sessenta e quatro deputado                                                    

JB: eh: primeiro que não foi golpe tá?                      

  

O conteúdo temático do golpe de 1964 é abordado pelo candidato pela relação dialógica da 

negação, assim como o da morte de Herzog pelo questionamento. Em ambos os casos, a negação de 

fatos históricos caracterizam o revisionismo histórico, ou negacionismo, que é “um fenômeno central 

dos governos de centro-direita”57 e compõe uma das matrizes ideológicas no discurso da nova direita 

brasileira. Ele configura a sobreposição do indivíduo a processos históricos, e isso se baseia, entre 

outros elementos, na suposição de que a Ciência, inclusive as Ciências Humanas, podem ser 

rejeitadas. Assim como na discussão sobre saúde, ignora-se conhecimentos históricos e científicos 

em nome da liberdade individual de opinião, ou, em outras palavras, deixa-se de articular outras 

esferas de atividade humana, cuja consequência é a retração do discurso político apenas às matrizes 

ideológicas conservadoras.  

Por fim, outra ruptura de conteúdo temático que pode ser observada na entrevista de Bolsonaro 

refere-se à ausência de alguns temas. Nas demais entrevistas da série Presidenciáveis, os candidatos 

foram questionados e falaram, por exemplo, sobre plano de governo, seu próprio partido, emprego, 

moradia, economia e educação mais detalhadamente. Na entrevista de Bolsonaro, por sua vez, esses 

temas não foram desenvolvidos ou não foram abordados, como é o caso da educação. Esta, aliás, 

compõe outra esfera cuja articulação com o discurso político de Bolsonaro não se realiza, tendo-se 

em vista que o próprio signo “educação” aparece enquanto tema apenas duas vezes na fala do 

candidato durante toda a entrevista, uma delas analisada nesta seção: 

   

54’25’’  

JB: [...] quando cê fala em educação eu vou contar aqui uma história real... o senhor 

Antônio Ermírio de Moraes [...]                                                

 

46’55’’ 

JB: 

 

 

eu me indignei com o Congresso como MUIta gente... por VÁrias vezes FIca 

indignado com o Congresso QUEM não tá indignado com o Congresso agora 

que vai gastar UM bilhão e setecentos milhões... com campanha? não tem 

                                                           
57 Patrícia Valim e Jean Pierre Chauvin em: https://jornal.usp.br/artigos/combates-pela-historia-do-brasil-uma-resposta-

ao-revisionismo-historico/ Acesso em: 1 jul. 2020. 

https://jornal.usp.br/artigos/combates-pela-historia-do-brasil-uma-resposta-ao-revisionismo-historico/
https://jornal.usp.br/artigos/combates-pela-historia-do-brasil-uma-resposta-ao-revisionismo-historico/


113 
 

  

dinheiro pra saúde pra educação mas... pra fazer política politicagem TEM 

recurso 

 

Na passagem acima, o tema da educação aparece articulado com o do gasto do Congresso, o 

que dialoga com as vozes sociais que associam corrupção e aparato estatal excessivo e oneroso com 

a falta de investimentos em outras áreas, como saúde e educação. Além desse trecho, o signo 

“educação” é citado na pergunta sobre saúde, como vimos nesta seção e, mesmo na pergunta sobre o 

Ministério da Educação, do convidado externo MNV, que analisamos no capítulo anterior, os temas 

abordados na resposta do candidato são também desviados às nomeações políticas e à questão da 

corrupção; nela, o signo “educação” não é mencionado.  

As análises acima apontam que o discurso de Bolsonaro é organizado de modo que, diante da 

pouca ou nenhuma articulação com outras esferas, recorre às avaliações sociais que sobrepõem o 

indivíduo ao coletivo ou social. Essa estratégia provoca a organização, promovida por esse candidato, 

de discursos de extrema-direita circulantes na sociedade brasileira que podem ser classificados como 

revisionistas, negacionistas, obscurantistas e anticientíficos – que podem ser observados na negação 

da história da escravidão, do golpe de 1964, da morte de Herzog e na incorreção sobre fatos científicos 

e médicos – os quais promovem descredibilidade dos conhecimentos compartilhados ou 

institucionalizados, da comunidade científica, incluindo a medicina e as ciências humanas. Em outras 

palavras, o discurso político da extrema-direita promove e reproduz a retração de tudo aquilo que 

seria social e coletivo ao domínio do indivíduo e do conservadorismo, como é o caso de Bolsonaro.  

No entanto, é possível aprofundar tal avaliação social ao seu sentido ideológico, revelando 

suas ligações sociais complexas58 e como ela assume uma função na vida social. Essa função foi 

investigada pela professora de Ciência Política da Universidade da Califórnia, Wendy Brown (2020), 

ao retomar a seguinte fala de Margaret Thatcher: “não existe essa coisa de sociedade. Existem 

indivíduos, homens e mulheres, e existem famílias”, da década de 1980. Segundo Brown, essa frase 

de Thatcher, bem como a teorização da moral como guia da sociedade feita por Hayek, reverbera na 

política estadunidense como uma das manifestações ideológicas das práticas neoliberais:  

Se não existe tal coisa como a sociedade, mas apenas indivíduos e famílias 

orientados pelo mercado e pela moral, então não existe tal coisa como um poder 

social que gera hierarquias, exclusão e violência, tampouco há subjetividade nas 

condições de classe, gênero ou raça. Fora de um quadro neoliberal, é claro, a 

                                                           
58 Medviédev as relaciona com o significado ideológico: “Com respeito a isso, as relações sociais que produzem 

significado são variadas, isto é, o conjunto de todas aquelas ações e interações que se produzem e se organizam por meio 

do significado ideológico. Somente nelas se tornam compreensíveis também as diferentes relações das ideologias com a 

existência por elas refletida, que são peculiares a cada uma das leis ideológicas da refração dessa existência” 

(MEDIVÉDEV, 2016, p. 55). 

 



114 
 

  

linguagem do social é o que torna manifestas as desigualdades; o domínio do social 

é o local em que sujeições, abjeções e exclusões são vividas, identificadas, 

contestadas e potencialmente reificadas. (BROWN, 2020, p. 53)   

Esse trecho da obra de Wendy Brown sinaliza que o neoliberalismo atual é uma retomada de 

suas origens na década de 1980, em que os mesmos temas políticos são reassumidos e adquirem 

sentidos na vida social. Ele também sinaliza uma das motivações ideológicas que sustentam o 

revisionismo histórico e o negacionismo, que questionam a História, de modo a criar uma avaliação 

social de normalização da condição material de vida dos diferentes grupos. Sobre isso, a autora 

continua:  

Quando a racionalidade neoliberal tem êxito em fazer desaparecer os poderes sociais, 

as reivindicações críticas enraizadas neles não são nada mais do que as lamúrias 

infundadas de “flocos de neve”. Ao mesmo tempo, a redução neoliberal do 

cerceamento de liberdade à coerção põe os princípios (e as leis decorrentes deles) de 

igualdade e inclusão como tirania do politicamente correto. Assim, hoje temos um 

liberalismo que repudia os poderes estruturais da dominação [...] e sublinha todos os 

esforços para gerar ambientes equitativos e inclusivos como distorções do 

funcionamento espontâneo do mercado e da moral. A consistência lógica assenta-se 

na suposição de que o poder é limitado à coerção e que a liberdade é equivalente à 

ausência de lei e de seus ditames. (BROWN, 2020, p. 54) 

A autora argumenta que o social, sob o regime neoliberal, é despedaçado em nome das 

liberdades individuais que convergem à liberdade específica de uma religião, uma raça e um gênero, 

enquanto que a linguagem do coletivo e do histórico é reprimida como tirânica. A consequência disso 

é a desresponsabilização do Estado e da democracia em relação aos grupos historicamente oprimidos: 

Quando a alegação de que “a sociedade não existe” se torna senso comum, ela torna 

invisíveis as normas e as desigualdades sociais geradas pelos legados da escravidão, 

do colonialismo e do patriarcado. Isso autoriza a privação efetiva de direitos (e não 

apenas o sofrimento) produzida pela falta de moradia, de assistência médica e de 

educação. E permite ataques em nome da liberdade ao que quer que tenha sobrado 

do tecido social. (BROWN, 2020, p. 55)  

É possível uma analogia entre o que Brown descreve nos Estados Unidos e o discurso de 

Bolsonaro, porque as esferas que o candidato deixa de articular em seu discurso político são, 

justamente, as que são capazes de promover políticas públicas e articular as diferentes realidades dos 

grupos sociais aos quais se refere. Não é coincidência que os trechos da entrevista transcritos nesta 

seção falhem em articular conhecimentos construídos pela História, ciência, saúde e educação, porque 

esses são justamente os conhecimentos que abordam a condição material de vida das pessoas dos 

variados grupos mais vulneráveis e que são os atendidos pelas áreas públicas e políticas afirmativas, 

como o SUS, as cotas e as escolas públicas.  

Então, a transgressão de gênero observada na entrevista de Bolsonaro, ao articular pouco 

outras esferas ao discurso político, em consonância com seu estilo, compõe um mecanismo de 
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constituição ideológica59 que refrata a luta de classes, porque nega, por meio de estratégias como o 

negacionismo e o revisionismo histórico, o social e a especificidade de grupos materialmente 

determinados na divisão do trabalho. Uma vez que o discurso político esteja retraído de esferas plenas 

de sentidos sociais, ele se concentra no conservadorismo e na repressão – ou o que se pode chamar 

de sua radicalização – o que reforça o mecanismo de constituição ideológica de refração das 

condições de vida, como veremos a seguir.  

 

4.2 Estabilidades de conteúdo temático: temas comuns ao discurso político conservador  

Na seção anterior, vimos que o discurso político de Bolsonaro evita articular outras esferas da 

atividade humana, porque traz formulações que transgridem o gênero e o esperado para a interação 

verbal específica da série Presidenciáveis. Pode-se argumentar que essa transgressão leva a uma 

retração do discurso político à matriz ideológica conservadora, a qual se apoia em correntes como o 

revisionismo histórico e o individualismo, como vimos, e em família, igreja, ordem e propriedade. 

Como a ideologia conservadora é comum ao gênero, ela se mantém como uma estabilidade típica de 

candidatos conservadores, inclusive de outros que participaram das eleições de 2018 e da série 

Presidenciáveis. 

 

4.2.1 Movimentos sociais e minorias  

É comum ao gênero de entrevistas Presidenciáveis que os candidatos apresentem discursos 

conservadores tanto quanto o conservadorismo é comum à política brasileira. O candidato Bolsonaro, 

no entanto, por mais que organize seu enunciado em torno dos mesmos temas típicos do 

conservadorismo, apresenta uma radicalização dos mesmos, expresso especialmente em seu estilo, 

que analisamos no capítulo anterior. Nesta seção, observaremos como esses temas são abordados pelo 

entrevistado, com quais outros se relacionam e qual significado ideológico assumem. No trecho a 

seguir, o tema é racismo:  

  

40’40’’ 

BMF: 

 

deputado só um esclarecimento da sua... resposta anterior... eh:: o senhor disse 

que se fosse racista o senhor taria PREso... mas o senhor não DIsse pro 

telespectador que o senhor já foi DEnunciado pela... procuradora geral da 

república POR crime de racismo... o senhor vai responder a essa denúncia no 

Supremo Tribunal Federal... eventualmente pode ser absolvido eventualmente 

pode ser condenado... agora... o que eu queria lhe perguntar é o seguinte 

                                                           
59Assim Medviédev aborda o mecanismo de constituição ideológica: “Por detrás da constituição do horizonte ideológico 

refletido e do real (diferenciados com rigor, porquanto a metodologia do seu estudo seja diferente), ele [o mecanismo da 

constituição ideológica] deve revelar a luta das classes sociais. Por meio do horizonte ideológico, ele deve examinar a 

existência socioeconômica real de determinado grupo social”. (MEDVIÉDEV, 2016, p. 64) 
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                     [ 

JB:                     ah: deixa eu responder isso daí 

BMF: pois não 

JB: a/ a denúncia lá: acima de mim se você mandar uma cartinha pro MP qualquer/ 

falando qualquer coisa... vão me investigar... eu sou um cara de/ eu não tenho 

imunidade parlamentar 

BMF:  o senhor acha que a PGR denuncia qualquer pessoa por cartinha? 

                                                                 [ 

JB:                                                                  da/da minha parte... ahn? qualquer/ 

CARta anônima eu já respondi o processo por carta anônima... junta do/ junto 

do Supremo Tribunal Federal 

 [ 

BMF: não é carta anônima deputado o senhor falou/ o senhor ofendeu os quilombolas 

JB:  QUE ofendi você já foi num: quilombola? DUvido que cê/ DUvido que cê te/  

                                                                                       [ 

BMF:                                                                                      eu não sou o candidato o 

candidato é o senhor 

          [ 

JB:           EU fui lá a pessoa que me rece/ eu COnheço a pessoa 

                                                                            [ 

BMF:                                                                            o senhor... entendi 

                                                                            [ 

JB:                                                                            ela... já/ ela com toda certeza se 

esse processo for avante VAI testemunhar ao meu favor... POxa me referi a um 

cara assim que ele pesava oito arroba FAlei isso... PO meio que/ PO exagerei? 

posso ter exagerado mas COStumo fazer esse tipo de brincadeira... com 

qualquer um e FAzem comigo também... agora num vi/ num VI maldade 

nisso... isso num é ra/ o raCISmo é imPEdir um afrodescendente de fazer 

alguma coisa... você não promover ele/ o capitão não promover um negro por 

exemplo a cabo... SÓ porque ele é Isso que é racismo 

BMF: o senhor acha que ofensa não é racismo? 

JB:  não/ Isso não é racismo... Isso que a:: senhora Raquel Dodge entregou NÃO é 

racismo... é coisa/ é a mesma coisa que eu recebo de 

                                                                   [ 

DL:                                                                   o senhor falou que o quilombola mais 

leve pesava não sei quantas arrobas né? medida que se usa pra:: pra escravo 

                                                                                                    [ 

JB:                                                                                                     então vamo 

revogar eu podia falar um oitavo de tonelada também... QUAL o problema? 

DL: ((riso))                                           

JB: ué uma BRINcadeira... se você vê meu semblante é brincando... é uma 

brincadeira POde ser uma brincadeira infeliz? POde mas isso NÃO é racismo 

pelo amor de deus 

 

O jornalista BMF evidencia ao telespectador que, embora Bolsonaro tenha afirmado 

anteriormente na entrevista não ser racista, que há uma denúncia contra ele pelo crime de racismo, 

feita pela Procuradoria Geral da República, devido a uma fala do então candidato no Clube Hebraica, 

no Rio de Janeiro, em abril de 2017. Na passagem acima, Bolsonaro define o que é racismo: “racismo 

é impedir um afrodescendente de fazer alguma coisa” em oposição ao que teria dito no clube, uma 

“brincadeira” a alguém que “eu conheço”. O conteúdo temático do racismo é abordado em 
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consonância com o estilo da justificativa pessoal e do tom de leveza conferido ao tema, expresso em 

“qual é problema?”, “meu semblante é brincando” e “brincadeira infeliz”. Com essas construções, 

Bolsonaro condiciona a questão do racismo à conduta individual, reforçada por “você não promover” 

e “o capitão não promover um negro”. De modo semelhante, no trecho a seguir, ele condiciona a 

questão das cotas aos sentimentos de um grupo específico: 

28’02’’ 

JB: 

 

VAmos olha só... o negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o 

negro... na Academia Militar das Agulhas Negras VÁrios negros se formaram 

comigo alguns: abaixo de mim outros acima de mim SEM problema nenhum por 

QUE cotas? pra que nos dividir meu deus do céu? 

                                                           [ 

RL:                                                           resumindo então o senhor vai TERminar 

com as cotas 

JB: não... olha eu não posso falar que eu vou terminar porque depende do parlamento 

pelo menos diminuir o percentual                                               

                                                 [ 

RL:                                                 mas vai propor 

JB: propor que/ quem sabe a diminuição do percentual... cê pode ver... abriu-se cota 

agora também pra:: num é apenas pra universidade pra concurso também... vinte 

por cento... cê pode ver imagine/ imagine um concurso pra cem pessoas cem 

vagas... os oitenta primeiros... vão em frente... os VINte depois... só tem que ser 

afrodescendente... SE o vigésimo for o tricentésimo... cê vai ter... duZENtos e 

VINte... um universo de pessoas onde vinte serão negros então duzentos brancos 

que ficaram deixado pra trás a grande maioria tão pobre e sofrido COmo os 

afrodescendentes como é que você acha que fica o coração? o sentimento das 

pessoas vendo que tiraram uma nota maior... mas foi reservada uma cota pra 

afrodescendência? pelo amor de deus vamo acabar com essa divisão do Brasil                           

 

A utilização do adjetivo “melhor” em “o negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor 

do que o negro” também confere um aspecto individualizante ao racismo e à política de cotas no 

Brasil, comum ao discurso conservador meritocrático, segundo o qual brancos e negros partem de 

condições de igualdade e qualquer tentativa de compensação reforça a divisão da população entre 

grupos, expresso em “tão pobre e sofrido como os afrodescendentes” e “vamos acabar com essa 

divisão do Brasil”. O trecho “como é que você acha que fica o coração?, o sentimento das pessoas”, 

o termo “pessoas” refere-se aos brancos e confere uma modalização do conteúdo temático “cotas” ao 

“sentimento” desse grupo. Como vimos na seção anterior, é comum à extrema-direita neoliberalizante 

um discurso que dissolve as desigualdades estruturais do capitalismo em nome da liberdade individual 

que converge para a de um grupo específico, neste caso, a dos brancos que também prestam vestibular 

e concursos.  

Em outro trecho, os temas que Bolsonaro inclui em seu discurso são relativos a outros grupos, 

os homossexuais, as mulheres e os estupradores:  
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1º08’36’’ 

JB: 

 

 

[...] quando cê fala em projeto se eu não me engano são quinhentos projetos que 

eu tenha apresentado ao longo do meu                                                                  

                                                                               [ 

BMF:                                                                               cento e setenta e seis 

JB: não tudo bem... tá tá que seja cento e seTENta... aí cê vai prum candidato outro 

aqui por exemplo o Ciro Gomes... ele foi parlamentar por quatro/ quatro anos... 

além de não aprovar nada... num poderia aprovar... ele apresentou ZEro projeto 

neNHUM... agora que que cê tem que fazer? pega como um TOdo os 

parlamentares e veja a PROdutividade de cada um... agora o projeto MAIS 

importante que eu aprovei... lamentavelmente o Supremo julgou 

inconstitucional... que foi o voto impresso  

BMF: e a segurança?        

 [ 

JB: agora quantas coisas eu evi/ RUins que eu evitei que fossem aprovadas dentro da 

câmara? como por exemplo o KIT GAY 

BMF: e pra segurança deputado que é a sua área de atuação?                

JB: tenho vários projetos mas num vai/ qualquer nós temos uma bancada 

relativamente mais forte agora... agora por ser meu por que que meu projeto da 

castração química não vai pra frente? por que que a bancada feminina de 

esQUERda é contra esse projeto da castração química onde... GRANde parte das 

mulheres no Brasil QUErem a aprovação desse projeto... por ser MEU 

 

No trecho acima, BMC pergunta a Bolsonaro o que ele fez enquanto deputado federal em seus 

27 anos no cargo, cuja réplica de Bolsonaro contém uma informação – de que teria apresentado mais 

de 500 projetos – imediatamente corrigida pelo jornalista. Bolsonaro, então, faz referência a dois 

projetos em particular, o do chamado, por ele, de “kit gay” e o de castração química, os quais revelam 

o conteúdo temático de sua fala. No primeiro, o verbo “evitei” e o adjetivo “ruins” manifestam uma 

relação dialógica de validação de seu próprio discurso, em busca das vozes sociais que concordam 

que os projetos apresentados em defesa de grupos oprimidos sejam de esquerda e, portanto, devam 

ser combatidos, apontando para um sentido ideológico reacionário.  

Esse assunto foi permeado de notícias falsas envolvendo o então Ministro da Educação, 

Fernando Haddad, como já vimos anteriormente. Ao referir-se à cartilha de educação sexual e contra 

homofobia nas escolas, o conteúdo temático é revelado pelo próprio signo ideológico “kit gay”, nome 

dado pelo candidato ao programa do Ministério da Educação e que marca um posicionamento 

ideológico em relação à iniciativa. Essa posição ideológica foi recorrente na campanha de Bolsonaro 

e é integrante à matriz ideológica conservadora, a qual que se opõem a políticas públicas que 

combatam violência sexual e de gênero, as quais ficam restritas ao campo da punição, e não da 

prevenção.   

No segundo, o outro conteúdo temático abordado pela candidato é o da “castração química”, 

que converge com a questão do punitivismo e com a defesa da família. Esse tema é abordado pelo 

candidato diante do questionamento sobre projetos que tenha proposto na Câmara dos Deputados e 
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associa a “castração química” à pauta de “segurança pública”. Na sequência, em “nós temos uma 

bancada relativamente mais forte agora”, o pronome “nós” não pode se referir a “nós, conservadores”, 

mas talvez a “nós, evangélicos”, que de fato teve um aumento de assentos ocupados na Câmara nos 

últimos anos. Essa bancada garantiria a aprovação da lei em oposição à “bancada feminina de 

esquerda”. 

A própria expressão “castração química” é um signo ideológico que também revela uma 

posição ideológica punitivista em oposição à educação preventiva – uma vez que não previne a 

violência, apenas pune o estuprador depois que o crime já tenha ocorrido – que poderia ser 

incrementada com o ensino de sexualidade nas escolas públicas, objetivo da cartilha Escola Sem 

Homofobia. A defesa da punição de estupradores em oposição à educação preventiva resvala na 

matriz ideológica da família, porque sabe-se que, no Brasil, cerca de 70% desses crimes são 

cometidos por familiares e conhecidos da vítima de até 14 anos de idade60. Ainda sobre “mulheres, 

“estupro” e “punição”, o trecho a seguir continua o mesmo conteúdo temático: 

1º09’51’’ 
MCF: 

 

eu queria voltar ao Gregori -- só/ só ao Gregori só pra terminar esse capítulo 

Gregori -- o senhor tem nos dito aqui que muitas das afirmações que o senhor fez 

no passado... não faria de novo que o senhor mudou o senhor falou isso de certa 

maneira acuAdo por um momento o senhor era o único capitão do exército ali... 

numa bancada muito grande de ex exilados e tal mas a/ a/ ao responder ao: ex 

ministro Zé Gregori o senhor acabou de dizer QUE... eh:: ele não mereCIa ser 

fuzilado que ele não tinha calibre pra tanto 

                          [ 

JB:                          eu/ eu não citei o nome dele                                                   

MCF: ele não merecia ser fuzilado porque ele não tinha calibre pra tanto foi o MESmo 

argumento que o senhor usou pra falar que a deputada Maria do Rosário num 

merecia ser estuprada o eleitor deve REalmente acreditar que o senhor mudou 

em relação a essas opiniões mais eh: extremadas que o senhor já/ já exibiu?                                                        

                                                                                       [ 

JB:                                                                                       não olha só... questão 

Maria do Rosário começou em 2003... e::la eu ela no salão verde... o fato era o 

ChamPInha... o menorzão tinha dezessete anos de idade que junto com mais 

quatro malandros né? executou um garoto numa área rural de São Paulo e por 

CINco dias estupraram a menina em rodízio... no último dia degolaram a menina 

e/ ou melhor o Champinha degolou... e nós fomos discutir a redução da 

maioridade penal... e a Maria do Rosário dizendo que o ECA era o suficiente pra 

punir o Champinha que estuprou e matou a menina eu falando NÃO... teríamos 

para crimes futuros que reduzir a maioridade penal... ela perdeu os argumentos... 

e ela de/ me questiona né? me questiona NÃO eu pergunto quer dizer o 

estuprador sou eu? falou é é sim... ou seja ela me chama de estuprador... foi um 

ato reverso... num vou/ eu num sou estuprador e se fosse não estupraria você... 

agora quem é que defende a mulher desse crime EU ou ela? quer ver outra coisa? 

há dois anos e pouco votamos uma proposta de emenda na constituição... pra 

reduZIR a maioridade penal pra alguns tipos de crime... entre eles o estuPRO... 

                                                           
60 Esse dado pode ser visto em: https://revistaforum.com.br/blogs/blogdogeorge/abusadores-dentro-d-casa-maioria-dos-

estupros-de-vulneraveis-sao-caudados-por-familiares-ou-conhecidos-da-familia/. Acesso em: 10 dez. 2021.  

https://revistaforum.com.br/blogs/blogdogeorge/abusadores-dentro-d-casa-maioria-dos-estupros-de-vulneraveis-sao-caudados-por-familiares-ou-conhecidos-da-familia/
https://revistaforum.com.br/blogs/blogdogeorge/abusadores-dentro-d-casa-maioria-dos-estupros-de-vulneraveis-sao-caudados-por-familiares-ou-conhecidos-da-familia/
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como a Maria do Rosário votou essa PEC? votou CONtra... ou seja pra ela menor 

de dezesseis dezessete anos pode estuprar e matar à vontade quando MUIto vai 

ficar... três meses de férias/ três anos de férias numa Fundação Casa                                                                                                

DL: deputado 

RL: deputado   

 [ 

JB: mas quem defende a mulher? EU ou ela? 

MCF: você acha que as pessoas podem mereCER ser estupradas e mereCER ser 

fuziladas?                                                 

 [ 

JB: ninguém merece ser estuprada                                                             

MCF: mas é isso que o senhor tinha dito                                                                                

               [ 

MB:               então eu falei... EU não sou estuprador mas se fosse posso dizer que cê 

não merece... eu tô indo/ o esCÁRnio que ela fez... defendendo o estuprador um 

dos crimes mais bárbaros que existe 

DL: deputado 

JB: além de estuprar matou a menina 

DL: deputado 

JB: uma BAR-ba-ri-da-de 

 

Vimos, no capítulo anterior, a participação do convidado externo José Gregori e a réplica de 

Bolsonaro sobre não ter dito que o jurista merecia ser fuzilado. A jornalista MCF retoma esse 

momento da entrevista para se referir ao caso com a deputada Maria do Rosário. Na réplica, 

chamamos a atenção para a inclusão do tema da maioridade penal e para a relação dialógica que 

Bolsonaro estabelece com seu próprio discurso ao negar o conteúdo de sua fala, de modo a reafirmar 

esse mesmo conteúdo.  

Sobre a deputada Maria do Rosário, Bolsonaro organiza seu discurso de modo a se referir a 

ela por meio de “questão”, “perdeu os argumentos”, “me questiona”, “me chama” e “votou contra”; 

e se opõe à deputada em “quem é que defende a mulher desse crime, eu ou ela?”, com o uso da 

conjunção “ou”.  Tal oposição estabelece uma relação dialógica contraditória com o próprio objeto 

de discurso, em que Bolsonaro defende a alegoria “mulher” por meio do ataque à Maria do Rosário, 

manifesto em “ato reverso” e na repetição “eu não sou estuprador, mas se fosse, posso dizer que você 

não merece”, uma vez que defender as mulheres incluiria, por definição, a deputada. No entanto, em 

outros momentos da entrevista, Bolsonaro aponta que Maria do Rosário é da bancada de “feminista 

de esquerda” e, portanto, deve ser combatida, segundo o discurso do candidato, como vimos na 

abertura.  

Sobre Champinha, cujo nome é Roberto Aparecido Alves Cardoso, Bolsonaro organiza seu 

discurso de modo a associar os conteúdos temáticos da defesa das mulheres à redução da maioridade 

penal, que foi à discussão na Câmara em 2003 por conta do caso ocorrido em Embu-Guaçu, interior 

de São Paulo. Embora Champinha tenha sido, à época, julgado de acordo com o ECA (Estatuto da 
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Criança e do Adolescente), ele ficou internado em uma Fundação Casa por três anos e, depois, 

encaminhado a uma Unidade Experimental de Saúde, devido ao diagnóstico de transtorno de 

personalidade e de deficiência intelectual, onde permanece até hoje.  

Além disso, na fala, a questão maioridade penal é tratada em “para ela, menor de dezesseis e 

dezessete anos pode estuprar e matar à vontade, quando muito vai ficar... três meses de férias, três 

anos de férias numa Fundação Casa”. “Para ela” estabelece uma bivocalidade da palavra em relação 

à deputada Maria do Rosário e ao próprio Bolsonaro, contrário à possibilidade de que jovens de 16 e 

17 cometam crimes motivados pela impunidade. Essa bivocalidade é direcionada às avaliações sociais 

de que menores de idade comentem crimes hediondos61 e ficam impunes e de que a Fundação Casa 

é um lugar onde o tempo que se passa pode ser caracterizado como “férias”. A defesa da mulher, 

então, que é o conteúdo temático apresentado por Bolsonaro, fica reduzida à punição dos grupos mais 

vulneráveis e que menos comentem esse tipo de crime.                                                                           

No Brasil, apenas 2,8% dos menores infratores internados na Fundação Casa cometeram 

crimes hediondos e o país já foi denunciado, pela Defensoria Pública à comissão dos direitos humanos 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) por agressões físicas, psicológicas e verbais contra 

os internados, além de denúncias de tortura, abuso e espancamento62. Além disso, o recorte de classe63 

é evidente: 70% dos internos da Fundação Casa são negros e maioria deles vêm de famílias 

monoparentais, não são alfabetizados e moram em regiões periféricas e, assim como os presídios, as 

Fundações Casa confinam grupos específicos da população. Esse recorte pode ser observado também 

no trecho a seguir:  

1º15’16’’ 

LN: 

 

deputado o senhor é um homem muito contundente e muito crítico a diversos 

setores da sociedade... o senhor faz muitos ataques a jornalistas aos sem-terra... 

enfim a:: vários grupos aí mas tem um grupo que pelo menos nos últimos meses 

o senhor num tem atacado... e o senhor num fala mal... são os banqueiros 

JB: ((risos)) 

LN: por que que o senhor num fala mal de banqueiro?    

                                                   [ 

JB:                                                   eu nunca ataquei banqueiro 

LN: nunca?             

 [ 

                                                           
61 Os crimes hediondos são: homicídios simples e qualificado, latrocínio, extorsão qualificada pelo sequestro, lesão ou 

morte, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

produto destinado a fins terapêuticos e genocídio. 
62 Essas informações podem ser lidas em: https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-denunciado-na-oea-por-tortura-na-

fundacao-casa-25064502 e https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/07/castigos-na-fundacao-casa-

tem-surra-tranca-de-uma-semana-e-conivencia.htm. Acesso em: 10 dez. 2021. 
63 Esse recorte de classe fica ainda mais evidente quando são considerados os próprios crimes contra as mulheres: o 

pecuarista Mauro Janene Costa cumpriu cinco dias de prisão após assassinar a namorada com 12 tiros e jogar seu corpo 

pela janela do 12º andar; e Samuel Klein, dono da rede de lojas das Casas Bahia, abusou sexualmente de meninas menores 

de idade por três décadas e nunca foi condenado. 

https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-denunciado-na-oea-por-tortura-na-fundacao-casa-25064502
https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-denunciado-na-oea-por-tortura-na-fundacao-casa-25064502
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/07/castigos-na-fundacao-casa-tem-surra-tranca-de-uma-semana-e-conivencia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/07/castigos-na-fundacao-casa-tem-surra-tranca-de-uma-semana-e-conivencia.htm
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JB: eu nunca ataquei banqueiro... o banqueiro é uma profissão que tá aí ó quem quiser 

dinheiro vai buscar no banco... se eu ahn: conseguir arcar com os juros altíssimos 

vai lá pô... e ninguém é obrigado a pegar dinheiro no banco 

LN: o senhor tem 

                     [ 

JB:                     agora quando cê fala em sem-terra... esse pessoal... os integrantes do 

MST são banDIdos... as ações deles têm que ser tipificado como terrorismo                            

LN: agora na questão do campo o senhor percorreu o interior do Brasil tem percorrido 

pelo menos nos últimos três anos... é um dos poucos... que tão aí... tentando 

acordo por exemplo o senhor:: sabe da pujança por exemplo do agronegócio 

JB: tá 

LN: o senhor sabe também da mecanização das lavouras  

JB: tá 

LN: e o senhor sabe também... do desemprego no setor rural... só em maio agora 

segundo o IBGE são os/ foram duzentos e cinquenta e quatro MIL postos de 

trabalho a MEnos... como o senhor vai resolver o problema do desemPREgo no 

campo?                                               

JB: olha só... eu falei agora há pouco aqui... que é diFÍcil ser patrão no brasil... eu 

podia ter uma microempresa comigo no Rio... dadas as condições né? que existe 

na lei... você é desestimulado pra isso... eu acho que... no campo até a CLT tinha 

que ser diferente o homem do campo não pode parar no carno/ no carnaval... 

sábado domingo e feriado a planta ali vai estragar el/ tem que colher... e fica 

oneroso demais tá certo? pro homem do campo e:: observar essas/ essas FOLgas 

nessa data como existe a questão da/ da área/ da/ da área/ da área urbana poxa... 

agora... agregue-se a tudo isso né? a dificuldade... são as multagens excessivas 

por parte do Ibama e do ICMBio 

                                                                                       [ 

LN:                                                                                        mas não é isso que tá 

reduzindo emprego                           

JB: não o que tá reduzindo o emprego é a mecanização é a tecnologia... ué 

LN: sim como resolver esse problema?                                     

JB: como resolver? 

LN: dar emprego pra essas pessoas? 

JB: essas pessoas têm que ser treinado pra fazer outra coisa porque o campo/ eles tão 

sendo substituídos pelas máquinas... lembra há pouco/ há pouco não/ há dez 

quinze anos atrás tinha uma questão do bóia fria... nos canaviais... todo mundo 

achava um absurdo TAMbém achava um absurdo... só que quando veio a 

máquina pra colher cana e cada máquina substituía aproximadamente TREzentos 

trabalhadores o pessoal me fez a mesma pergunta que você tá fazendo aqui 

agora... olha nós temos que estar preparado... pruma alternativa                                                

LN: qual?                                               

JB: oh o que/ se você por exemplo tá aqui como: re/ repórter tu acha que a tua 

profissão vai... vai... declinar cê tem que se preparar pra fazer outra coisa poxa... 

agora o goVERno tem que fazer/ se o goVERno... né? NÃO atrapalhar o 

empreendedor... NÃO atrapalhar o trabalhador... com essa legislação enorme 

com fiscalizações absurdas eu acho que temos como melhorar essa questão do/ 

acho NÃO com toda certeza melhoraremos a questão dos empregos no Brasil 

 

A divisão entre os trabalhadores do campo, o MST e os banqueiros, na passagem acima, são 

reveladores do conteúdo temático e das matrizes ideológicas que orientam o discurso do candidato 

quando ele se refere a esses grupos. A organização do discurso de Bolsonaro, primeiro, reforça a fala 

do jornalista, em “eu nunca ataquei banqueiro”, sendo que os banqueiros são um setor da burguesia. 
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Sobre esse grupo, a fala “o banqueiro é uma profissão que tá aí, ó, quem quiser dinheiro vai buscar 

no banco” estabelece uma relação dialógica de imprecisão com o próprio discurso, porque não aponta 

para um referente e evita a definição desse setor. Na sequência, o que poderia parecer uma crítica 

“conseguir arcar com os juros altíssimos” é dissipada em “ninguém é obrigado a pegar dinheiro no 

banco”. O sentido construído sobre o grupo dos banqueiros é o de que tanto os banqueiros quanto os 

juros existem, e submeter-se a eles é uma escolha assim como tornar-se banqueiro ou não, o que 

poderia ser estendido às visões sociais meritocráticas de que é possível tornar-se burguesia.   

Segundo, os sem-terra, ou MST, voltam a ser tema do discurso de Bolsonaro depois da 

abertura, como vimos no capítulo anterior. O conteúdo temático é o mesmo nos dois casos: são 

mobilizados signos ideológicos como “bandidos”, cujas ações “tem que ser tipificado como 

terrorismo”, o que se refere ao regate de dispositivos da Lei Antiterrorismo (nº. 13.260/2016) – 

sancionada por Dilma Rousseff em março de 2016 – pela PLS (Projeto de Lei do Senado) 272/2016. 

De acordo com a oposição, como o senador Linderbergh Farias (PT), o texto desses dispositivos 

criminalizaria movimentos de trabalhadores, estudantis e manifestações, configurando perseguição 

ideológica; endureceria penas reclusão para condenados tipificados pela lei e obrigaria a reclusão em 

presídios de segurança máxima; por fim, contrariaria a Constituição de 1988 e o princípio de 

proporcionalidade. O relator da PLS é o pastor Magno Malta (PR), membro da Frente Parlamentar 

Agropecuária, ou bancada ruralista, outro setor da burguesia nacional. 

Terceiro, os “patrões” também estão em oposição aos trabalhadores do campo. No trecho “a 

CLT tinha que ser diferente o homem do campo [...] fica oneroso demais tá certo? pro homem do 

campo”, Bolsonaro se refere aos dois grupos com o mesmo termo, “homem no campo”, mas as 

diferenças entre eles são perceptíveis na fala. O trabalhador do campo não pode folgar em sábado, 

domingo e carnaval – não ter folga é um dos critérios que definem o trabalho análogo à escravidão – 

e tem que ser submetido a uma “CLT diferente”; é ele, também, que deve “se preparar pra fazer outra 

coisa” caso perceba que sua profissão está declinando. Já o patrão é quem arca com o “oneroso” das 

folgas dos trabalhadores e com as “multagens excessivas por parte do Ibama e do ICMBio”. Nessa 

fala, novamente a burguesia é referenciada por termos imprecisos e que apontam para diferentes 

sentidos: “patrão”, “microempresa” e “homem do campo” estabelecem uma relação dialógica com o 

próprio discurso de dissimulação, o que constrói um sentido de acobertamento de um grupo 

específico.  

No último trecho selecionado para esta seção, o conteúdo temático abordado são os 

venezuelanos e a imigração ao Brasil:  
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1º18’19’’ 

BMF: 

 

o senhor recentemente criticou os refugiados disse que os refugiados são a 

escória do mundo... ao mesmo tempo o senhor pede voto em igrejas evangélicas 

e se apresenta como cristão... o senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado?                

JB: olha só... eu nunca GEneralizei no tocante refugiado... a/ a nova/ a essa lei de 

imigração nossa aqui é um abSURdo... o Brasil agora não tem fronteiras entra 

quem bem entender pra cá... e JUNto com pessoas num interessa de onde venham 

vem gente que não presta pra cá e temos que tomar cuidado no tocante disso daí... 

na tua casa você não deixa qualquer um entrar nela por que que na nossa casa 

que é o Brasil qualquer um pode entrar? 

BMF: você viu                            

              [ 

JB:              vai lá em Roraima e veja como vi/ como está a situação dos venezuelanos 

                 [ 

RL:                  deputado                          

                                [ 

JB:                                isso não é xenofobia... isso é cuidar do seu país cuidar da sua 

pátria e ponto final 

 

Diante da pergunta sobre o tema “refugiados”, Bolsonaro organiza seu discurso de modo que 

as relações dialógicas estabelecidas sejam de negação e confirmação do mesmo discurso, de maneira 

semelhante ao trecho sobre a deputada Maria do Rosário. A réplica “eu nunca generalizei” seguida 

de “não interessa de onde venham, vem gente que não presta” configura primeiro a negação, depois 

a confirmação do que foi negado, visto que a segunda parte é, justamente, uma generalização.   

Esses conteúdos temáticos conservadores abordados por Bolsonaro não são novidade ao 

conservadorismo desde Marx:   

“Propriedade, família, religião, ordem”. A sociedade é salva tantas vezes quantas se 

contrai o círculo de seus dominadores e um interesse mais exclusivo se impõe ao 

mais amplo. Toda reivindicação, ainda que da mais elementar reforma financeira 

burguesa, do liberalismo corriqueiro, do republicanismo mais formal, da democracia 

mais superficial, é simultaneamente castigada como um “atentado à sociedade” e 

estigmatizada como “socialismo”. (MARX, 1978 [1852], p. 336) 

Isso se deve ao fato de que o sistema capitalista depende desse estado de coisas para se sustentar ao 

longo da história, e com o acirramento promovido pela expansão neoliberal, não é diferente: trata-se 

da contração do círculo dos dominadores e de seus interesses exclusivos. Tais interesses são impostos 

ao mais amplo ao reforçarem as clivagens do trabalho e da divisão entre os trabalhadores, mesmo 

quando há uma perda de seu sentido cultural: as mulheres permanecem obrigadas ao trabalho 

reprodutivo, grupos como negros e imigrantes são super-explorados, e a religião garante a 

manutenção do conceito e família, a qual reproduz valores como os de propriedade privada.     

O racismo é uma das condições para a existência do capitalismo, uma vez que esse sistema 

depende da superpopulação, ou do exército industrial de reserva, a qual reduz o valor da força de 
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trabalho e possibilita a acumulação e a reprodução de capital. Isso se traduz em grupos específicos, 

como negros e imigrantes, empurrados à condição de subemprego, informalidade, desemprego 

estrutural e desalento; bem como ao seu extermínio pelas polícias, encarceramento em massa, pouco 

acesso à educação e à assistência médica. Uma vez que essa é a condição material desses grupos, a 

ideologia racista, ou xenófoba, assegura a manutenção desse estado de coisas e movimentos negros 

representam uma ameaça64 na medida em que proporcionam, no mínimo, o questionamento sobre os 

motivos da opressão.  

A ideologia da família, por sua vez, garante não só que o trabalho reprodutivo fique a cargo 

das mulheres, o que possibilita o trabalho produtivo explorável delas e dos demais, como também 

perpetua a noção de propriedade privada, seja dos bens familiares, seja da própria mulher. O trabalho 

reprodutivo é outra condição de existência do capitalismo, uma vez que não é remunerado e 

individualizado aos núcleos familiares. Em consonância a isso, a propriedade sobre o corpo da mulher 

assegura a hereditariedade dos bens familiares e a natalidade não planejada. Essa condição material 

desse grupo é reforçada pelo mecanismo de constituição ideológica do patriarcado e pela ideologia 

machista, associados também a valores religiosos.  

Tais matrizes ideológicas, da propriedade, família, religião e ordem, refratam as condições 

materiais de determinados grupos, cuja auto-organização resultaria no questionamento e potencial 

transformação do estado de coisas. Nesse sentido, os valores conservadores são associados ao 

recrudescimento da violência contra esses grupos específicos, ou sua radicalização, com o incremento 

do punitivismo e do policiamento, como veremos a seguir.   

 

4.2.2 Militarização e policiamento  

Como vimos na seção anterior, o discurso conservador articula ideologias que promovem a 

manutenção do estado de coisas, sendo o policiamento e punitivismo contra grupos específicos uma 

das formas de garantir essa manutenção. Ainda assim, na entrevista de Bolsonaro, o que se observa é 

a sua radicalização, manifesta pelos conteúdos temáticos relativos à polícia e ao exército, esferas com 

as quais o candidato articula seu discurso, como veremos a seguir. No trecho abaixo, o jornalista LN 

pergunta sobre a intervenção do exército no Rio de Janeiro:  

1º00’09’’ 

LN: 

 

agora deputado as forças armadas num deu certo no Rio né? 

JB: num deu porque LÓgico que não deu num tem uma retaguarda jurídica... num 

tem a forma de engajamento... por que que o/ deu certo no/ no Haiti... e não deu 

                                                           
64 Nos Estados Unidos, o presidente do Partido dos Panteras Negras, Fred Hampton, foi assassinado em 1969 pelo FBI, 

que disparou 89 tiros em seu quarto, enquanto ele dormia. No Brasil, a vereadora Marielle Franco foi assassinada em 

2018 em um carro que foi alvo de 13 tiros.   
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certo aqui no Brasil? por que que deu certo no Haiti e não deu certo aqui no 

Brasil? 

                                                             [ 

LN:                                                             retaguarda jurídica é o que? licença pra 

PM matar inocente? 

JB: olha só... vocês dizem que nós estamos em guerra... que guerra é essa que só 

um lado pode atirar? vamo falar do Rio de Janeiro e num é diferente de nenhum 

lugar no Brasil... se um policial militar do Rio de Janeiro... se ele atira num 

vagabundo... diFIcilmente ele num vai pra cadeia... se não atira diFIcilmente 

ele num vai pro cemitério... QUE que é isso que tá acontecendo?  

DL: isso só 

JB: vamo ver e continuar poupando a vida desses caras?                            

             [ 

LN:             falta de/ falta de inteligência por exemplo das forças que não conseguem 

resolver nem a morte de uma:: vereadora e do seu motorista né? 

                                                                                                [ 

JB:                                                                                                vou te fazer... olha 

só... vou te fazer um convite... ((sorrindo)) eu tenho certeza que o comandante 

da polícia militar vai/ vai endossar meu convite... né? posso até ir contigo... de 

vez em quando... eu sou meio maluco né? numa operação qualquer... vamo 

junto pra mostrar pra po/ pra você mostrar pra mim e pra polícia militar como 

é que você:: TOma certas decisões com permissão sem atirar... a questão de 

inteligência Ora meu deus do céu... a coisa não é tão fácil assim não... os cara 

lá em cima não tem inteligência não mete fogo pra baixo... e que se exploda o 

mundo 

 

No trecho acima, o candidato problematiza o signo ideológico “guerra” para construir um 

sentido que dialogue com as vozes sociais cuja avaliação seja a de que “só um lado pode atirar”, o 

lado do “vagabundo”, que fica impune, enquanto o outro lado, o do policial militar, tem duas 

alternativas: prisão ou cemitério. No entanto, essa afirmação não se sustenta quando são consultados 

dados sobre o estado do Rio de Janeiro: em 2018, ano da eleição, a polícia militar matou 1534 pessoas, 

sendo que 90% desses casos não foram investigados ou foram arquivados e cerca de 80% foram de 

pessoas negras; no mesmo ano, 92 policiais foram mortos65. Ainda assim, Bolsonaro organiza seu 

discurso de modo a dissimular e acirrar essa situação, manifestado por “vamos continuar poupando a 

vida desses caras?”. Essa pergunta é bivocal na medida em que Bolsonaro pressupõe, em seu próprio 

discurso, que a polícia no Rio de Janeiro poupa a vida dos “bandidos” e em que antecipa a réplica 

“não” de algumas vozes sociais. O conteúdo temático, então, é a cisão entre “policiais” e 

“vagabundos” e a defesa dos primeiros e da “retaguarda jurídica”. Esse mesmo conteúdo é abordado 

também na continuação: 

  

                                                           
65 Esses dados podem ser conferidos em: https://oglobo.globo.com/rio/policia-do-rio-matou-em-media-uma-pessoa-cada-

dez-horas-desde-1998-25007223; https://extra.globo.com/casos-de-policia/numero-de-pms-mortos-no-rio-em-2018-o-

menor-em-24-anos-23335383.html e https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html. 

Acesso em: 13 dez. 2021. 

https://oglobo.globo.com/rio/policia-do-rio-matou-em-media-uma-pessoa-cada-dez-horas-desde-1998-25007223
https://oglobo.globo.com/rio/policia-do-rio-matou-em-media-uma-pessoa-cada-dez-horas-desde-1998-25007223
https://extra.globo.com/casos-de-policia/numero-de-pms-mortos-no-rio-em-2018-o-menor-em-24-anos-23335383.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/numero-de-pms-mortos-no-rio-em-2018-o-menor-em-24-anos-23335383.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html
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1º01’28’’ 

JB: 

 

não vai ter se eu tiver não vai ter até porque... num tá: resolvendo nada olha 

só... olha só eu acho que todo mundo aqui tem alguém que prestou serviço 

militar obrigatório... que que/ quem que é esse garoto que tá prestando/ que 

prestou ou que tá engajado? tem vinte anos de idade... ele torce pro/ pro 

Flamengo pro Vasco... ele vai na praia tem sua namorada... tem seus sonhos... 

esse cara tá/ esse garoto JOvem garoto tá lá agora... nessa força de segurança 

do Rio de Janeiro... ao entrever troca de tiro... há um ricochete morre um 

inocente... É JUSto você pegar esse garoto? que/ que/ que o esTAdo botou um 

fuzil no peito dele... e submeter numa auditoria militar pra ser condenado a doze 

trinta anos de cadeia o MESmo para o policial militar é justo isso? não é justo 

pra nenhum dos DOis... o estado tem que ser to/ o CHEfe tem que ter 

responsabilidade... o comandante da missão dá os meios e é responsável por 

tudo o que acontece ou deixa de acontecer... cê tá tratando com gente com 

FUzil... que mata inocentes tem/ RINdo o tempo todo NEM carro blindado 

adianta cê mais ter no Rio porque os cara vai de fuzil... e a blindagem não pega 

tiro de fuzil... cê quer continuar tratando esses caras com direitos humanos? 

TO: então o que que o senhor faria?      

 [ 

RL: deputado desculpe desculpe Thaís depois você encerra 

                                        [ 

JB:                                        olha se o congresso me der um excludente de 

ilicitude... pode ter certeza cê NEM precisa das forças federais não o nosso 

PRÓprio policial militar policial civil dá conta dessa questão 

DL: é carta branca pra matar é isso deputado?  

                        [ 

RL:                        deputado eh:: Bernardo desculpe 

BMF: então não precisa nem de polícia 

DL: é carta branca pra matar 

                     [ 

JB:                     NÃO... você não vai matar não você deixa ele atirar em você e 

podemos por uma florzinha nele tá ok? resolveu o problema 

 ((risadas ao fundo)) 

 

Nessa fala, o conteúdo temático cisão é mantido e o da “retaguarda jurídica” é mais 

desenvolvido, o que deixa mais clara a matriz ideológica: Bolsonaro organiza seu discurso de modo 

a dividir “eles”: “vagabundos”, “esses caras”, “os caras lá em cima”, e aquele “que mata inocentes 

rindo”, que “não tem inteligência” e “mete fogo pra baixo”; e “nós”: “polícia militar”, “garoto”, 

“jovem”, aquele que “torce pro Flamengo” e que “vai na praia, tem sua namorada e seus sonhos”. 

Essas definições opõem o jovem que prestou serviço militar, ou que faz parte das forças policiais, 

que é individualizado, ao grupo dos bandidos, que não possuem uma caracterização humanizada. A 

matriz ideológica do punitivismo e do extermínio da população pobre e negra fica evidente e isso 

pode ser percebido pela réplica dos jornalistas “é carta branca para matar”.  

Na réplica “não, você não vai matar não” estabelece uma relação dialógica de ironia, uma vez 

que aponta para o seu sentido oposto, manifesto em “você deixa ele atirar em você e podemos por 

uma florzinha nele tá ok? resolveu o problema”. A referência à “florzinha” remete tanto a discussões 
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presentes no Brasil sobre extermínio da população mais pobre quanto a uma inversão do símbolo de 

resistência pacífica às forças armadas: a imagem diversas vezes fotografadas de civis colocando flores 

nos canos de fuzis, prática realizada tanto por chineses, no contexto da Revolução Cultural, pelos 

estadunidenses durante a Guerra do Vietnã e por países ex-membros da União Soviética. Essa 

inversão, de que as forças armadas coloquem a flor no civil, e não o contrário, já tinha sido utilizada 

no Brasil no contexto do discurso político, quando o ex-presidente Lula disse que “não se enfrenta 

bandido com rosas”66, referindo-se justamente a uma operação da polícia militar no Complexo do 

Alemão, Rio de Janeiro, que deixou 19 mortos em 2007.  

Em consonância com essa matriz ideológica, além dos conteúdos temáticos relacionados à 

militarização, há um trecho que amplia o acirramento da violência também entre os civis: 

1º13’11’’ 

JB: 

 

é só você não comprar arma... é muito simples... eu fui assaltado SIM... eu tava 

numa motocicleta fui rendido... do/ dois cara um desceu me pegou por trás o 

outro pela frente 

                          [ 

DL:                          ah:: o registro que tem 

 

JB: 

                                                             [ 

                                                             DOis dias depois juntamente com o nono 

batalhão da polícia militar... nós recuperamos a arma... E a motocicleta... e por 

coincidência né? o: dono da favela lá de Acari onde foi pega/ foi pego lá um:: lá 

tava lá... ele apareceu morto um tempo depois rápido eu num fui bater em 

ninguém nem fui atrás de ninguém mas aconteceu... agora... quantos policiais 

levam tiro? porque levaram um tiro em operação vão pedir demissão da polícia 

militar? eu comprei uma arma melhor ainda tô melhor preparado agora pra reagir 

do que há: vinte anos atrás... agora não podemos... admitir incorporar o espírito 

de CORdeiro achar até que tem que entregar tudo pros cara os cara tão matando 

independente de reagir... eu quero ter CINco por cento de chance de reagir... 

agora QUEM não quiser ter arma que não TEnha agora eu defendo a legítima 

defesa a POsse de arma de fogo 

 

A história a que Bolsonaro se refere, sobre o “dono da favela” que “apareceu morto” após o 

assalto que o candidato sofreu em 1995, revela o sentido ideológico desse tema: depois do assalto, 

em que perdeu sua moto e sua arma, a Secretaria de Segurança Pública destacou 50 policiais para 

procurarem os itens roubados, encontrando-os na favela de Acari. Quem deu essa ordem de procurar 

os itens foi o então secretário general Nilton de Albuquerque Cerqueira, que comandara o DOI-Codi 

de Salvador em 1971 e um dos militares indiciados pelo atentado Riocentro. Encontrada a moto, foi 

organizada uma megaoperação, também a mando do secretário, que tinha como alvos as favelas da 

                                                           
66 A fala completa de Lula foi: "Nessa ação de vocês [governo do estado do Rio] no complexo do Alemão, tem gente que 

acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó-de-arroz. A gente tem que enfrentá-los 

sabendo que muitas vezes eles estão mais preparados do que a polícia, com armas mais sofisticadas. A gente tem que 

enfrentá-los sabendo que a maioria do povo que trabalha lá é de gente trabalhadora, de bem, que não pode ficar refém de 

uma minoria". Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0307200709.htm. Acesso: 8 jan. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0307200709.htm
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Zona Norte do Rio de Janeiro, que prendeu narcotraficantes, apreendeu drogas e armas. A operação 

durou oito meses, momento em que o chefe da favela Avari, Jorge Luís dos Santos, foi encontrado. 

Santos foi transferido para a Divisão de Recursos Especiais da Polícia Civil, na Barra da 

Tijuca, onde amanheceu enforcado. Na época, espalhava-se a história de que ele tinha sido fuzileiro 

naval, e por isso conhecia o nó lais de guia, feito em sua forca. Santos era querido no complexo de 

favelas, porque distribuía gás aos moradores das comunidades e os ajudava financeiramente, e no dia 

de sua morte, o comércio fechou as portas, faixas foram penduradas e 3500 pessoas acompanharam 

o enterro. Sua mãe e esposa argumentavam que ele tinha filhos e que, por isso, não se suicidaria, 

também falavam que ele nunca havia sido fuzileiro e que não conhecia o nó da forca; ambas foram 

encontradas mortas um mês depois na Rodovia Presidente Dutra.  

Bolsonaro se refere a esse caso no trecho “por coincidência né? o dono da favela lá de Acari 

foi pego lá... ele apareceu morto um tempo depois. Eu num fui bater em ninguém nem fui atrás de 

ninguém, mas aconteceu” e estabelece uma relação dialógica com o próprio discurso de ironia, 

indicando para seu sentido oposto: não foi uma coincidência Santos ter sido morto nas dependências 

da polícia do Rio de Janeiro. Isso faz com que a menção ao “dono da favela” não seja despropositada 

e se associe aos outros conteúdos temáticos dessa resposta, sobre a compra de armas com o intuito de 

reação e assassinato. O tema do armamento é abordado por meio da “compra” de “armas melhores”, 

para melhor defesa; no Brasil, o custo para expedição de porte, para a arma em si, que pode variar 

entre R$ 1.800 e R$ 6.000, a munição, o teste psicológico e o registro deixa selecionada a faixa de 

renda dentre os que podem comprar armas67. É esse grupo que Bolsonaro toma como destinatário 

presumido em “não podemos incorporar o espírito de cordeiro” e “eu quero ter cinco por cento de 

chance de reagir” em oposição aos “caras que estão matando independentemente de reagir”, 

condicionando o uso de armas, por parte daqueles que as compraram, à defesa da propriedade e da 

“legítima defesa”.  

 

4.3 “Eu”, “mim” e “nós” e a organização da revolta 

Identificamos, ao longo da análise, a matriz ideológica da sobreposição do indivíduo a 

aspectos sociais nas falas de Bolsonaro. No entanto, esse indivíduo que é sobreposto pertence a grupos 

específicos, cuja identificação é o objetivo desta seção. Para isso, consideraremos os pronomes 

pessoais como signos ideológicos, uma vez que se sabe quem é seu autor, de modo que é possível 

elaborar os sentidos sociais que produzem. Além disso, procuraremos pelo discurso bivocal de 

                                                           
67 Em 2021, o custo médio para a expedição da licença e o revólver saem em torno de R$ 3.700, fora a munição. O Projeto 

de Lei 556/21, que tramita na Câmara, reduz o custo da licença de R$ 1.000 para R$ 100 para pessoas físicas. 
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orientação vária68, ou seja, que traz o discurso do outro não de modo a polemizar com ele, mas, sim, 

de refratá-lo ao discurso autoral. Nesse sentido, vimos, nos trechos selecionados, a cisão entre grupos, 

na fala de Bolsonaro; a referência a si mesmo e a “nós” são importantes elementos para a identificação 

das matrizes ideológicas de seu discurso e de quais ligações sociais complexas estabelecem. Já na 

abertura da entrevista são demarcados alguns grupos aos quais o signo “nós” se refere: 

2’44’’ 

JB: 

 

o redirecionamento do Brasil no tocante a sua política... nós cansamos da esquerda... 

queremos um Brasil liberal... que faça comércio com o mundo todo sem o viés... 

ideológico... que respeite a família... bem como as crianças em sala de aula... que jogue 

pesado na questão da segurança pública pra você exatamente... proporcionar paz... a 

todos... que você realmente implemente políticas que TIrem o Brasil dessa situação 

que se encontra... valorize o homem do campo... jogue pesado contra o MST... e que... 

tenha né e se aprofunde no comércio em especial com países melhores do que nós... e 

esse é o nosso sonho é a nossa vontade... é nessa batalha inicialmente 

Nessa passagem, o “nós” pode ser definido pela oposição à esquerda, ao MST e ao ideológico, 

e aliando-se à família, às crianças, à segurança e ao comércio. Esses marcadores apontam, então, para 

os grupos conservadores e dos donos de terra. Em outras passagens já analisadas nesta pesquisa, há 

outras referências a grupos, marcadas pelos pronomes “eu”, “mim” e pela primeira pessoa do verbo:  

25’51’’ 

JB: 

 

é fantástica pra ele [negro] pra mim [branco] não  

  

33’40’’ 

JB: 

 

[...] construiu mais de vinte hidrelétricas no Brasil... rasgamos [nós, militares] 

estradas no Brasil todo um avanço  

 

27’25’’ 

MCF: 

 

e o que que o senhor propõe pra resgatar a dívida da escravidão deputado? 

JB: mas que dívida? eu nunca/ eu/ eu/ EU nunca/ NUNca escravizei ninguém na 

minha vida... que dívida é essa? 

 

56’51’’ 

JB: 

 

[...] é um inFERno na vida de quem quer empreender no Brasil... quem tá/ em 

sã consciência QUEM quer ser patrão no Brasil? em SÃ consciência? 

 

1º16’27’’ 

JB: 

 

[...] é diFÍcil ser patrão no Brasil... [...] eu podia ter uma microempresa comigo 

no Rio [...] a dificuldade... são as multagens excessivas por parte do Ibama e do 

ICMBio 

                                                                                        

                                                           
68 Bakhtin define esse tipo de discurso: “A todos os fenômenos do terceiro tipo de discurso que até agora elaboramos – 

seja a estilização, o skaz ou a Icherzählung –, é inerente um traço comum, graças ao qual eles constituem uma variedade 

especial [...]. Esse traço comum consiste em que o autor inclui no seu plano o discurso do outro voltado para as suas 

próprias intenções” (BAKHTIN, 2018 [1963], p. 221). 
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Nos trechos transcritos acima, já analisados em outros momentos, além dos pronomes 

pessoais, destacamos os discursos bivocais “é um inferno empreender no Brasil”, “quem quer ser 

patrão no Brasil?” e “as multagens excessivas”, pois eles refratam discursos de outros, os quais 

correspondem às vozes sociais de grupos específicos. Nesse sentido, tanto os pronomes quanto esses 

outros discursos apontam para os brancos, ou não negros, militares, empreendedores e patrões. Outra 

evidência é a referência às multas aplicadas pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

e Biodiversidades (ICMBio), as quais são destinadas, em geral, a empresas, ao agronegócio, à 

atividade extrativista e a proprietários de terras que danificam o meio ambiente, como derramamento 

de petróleo, caça e pesca ilegais, garimpo ilegal, armazenamento indevido de rejeito e acidentes 

ambientais, o que também aponta para o grupo específico da burguesia.  

Para além desses trechos já analisados, destaca-se, ainda, a continuação da pergunta de TO 

sobre o Trump brasileiro:  

32’33’’ 

TO: 

 

essa é a imagem que o jornal suíço tem do senhor 

JB: mas é a imprensa quase toda é de esquerda no mundo o Trump sofreu muito com 

isso são os fake news... tá?                                   

                                [ 

TO:                                então sobre o Trump brasileiro o que o senhor diria?                                                            

                                                                                 [ 

JB:                                                                                 o que eu tenho do Trump... o 

que o Trump sofreu durante a campanha dele as prévias eu já vinha sofrendo há 

três anos aqui na mídia brasileira... tá? e ele ro/ rom/ ele venceu tudo isso aí e 

está fazendo um exceLENte governo no seu país      

RL: o Trump que inventou o fake news deputado 

 [ 

JB:  diminuiu a carga tributária diminuiu a carga tributária RESgatou o emprego... tá? 

o brasileiro que tá lá inclusive tá tendo orgulho eu TEnho contato com brasileiros 

o que tá acontecendo... não podemos é continuar nessa SOcial democracia aqui 

no Brasil                     

TO: o que o senhor tem em comum com ele? no que diferiria dele 

                                                                  [ 

JB:                                                                  não sei eu só/ ele quer a América grande 

eu quero o Brasil grande ele fala em deus EU também falo em deus                                                   

LN: calma deputado                                                        

JB: ele defende a família eu também defendo a família                                                                                                

 

Na passagem acima, outros signos ideológicos são mobilizados de modo que a construir o “eu” e o 

“nós” no discurso de Bolsonaro: “eu quero o Brasil grande”, “eu falo em Deus” e “eu defendo a 

família”, que apontam para as vozes sociais conservadoras, militarizantes e cristãs, estabelecendo um 

discurso cuja orientação é a defesa desses grupos na sociedade. Além disso, nos trechos a seguir 

também é possível verificar a quais grupos o candidato se refere:  
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37’13’’ 

JB: 

 

[...] tem uma quantidade considerável de pessoas que estão na política os que 

estão aqui fora [...] 

 

51’29’’ 

JB: 

                       

 [...] há dois anos ANtes/ olha só há dois anos antes do problema eu tava 

acompanhando os caminhoneiros... os problemas dele... problema de eixo 

levantado um abSURdo cobrar pedágio de eixo levantado tá? é a questão da 

indústria da multagem que não é só pra caminhoneiro não é uma praga pra todo 

mundo é uma MÁfia... a indústria da multa questão de estradas...  

 

Nessas passagens, a colocação “que estão aqui fora” da política, ou os não políticos, está em 

consonância com o estilo do candidato que, como vimos, transgride o esperado para o discurso 

político, dialogando com a avaliação social de que Bolsonaro era um candidato anti-stablishment, em 

2018, e, portanto, diferente da política convencional em crise. Já a referência à “indústria da 

multagem” traz o discurso do grupo que possui a avaliação social de que há uma indústria de multas 

no Brasil, a qual prejudica “todo mundo”. No entanto, no Brasil, menos de metade da população 

possui carro próprio e, destes, não são todos que compartilham do sentido ideológico da “praga” ou 

da “máfia” da fiscalização.  

  Então, retomando-se esses trechos, tanto o uso dos pronomes pessoais quanto os discursos 

refratados apontam para grupos que podem ser elencados: homens, brancos, donos de terra ou 

empresários, patrões, militares, cristãos, conservadores, microempreendedores e anti-políticos, cujos 

discursos, refratados ao do candidato, compõem as matrizes ideológicas analisadas do 

conservadorismo, antagonismo a movimentos sociais e militarização. No entanto, esses grupos não 

são a maioria da população brasileira e um ano depois da eleição de Bolsonaro, sua base de apoio 

retraiu a 12% da população, os chamados “bolsonaristas heavy”, conforme avalia o professor emérito 

da USP Reginaldo Prandi69; ele também aponta que essa porcentagem é majoritariamente masculina, 

com mais de 45 anos de idade, recebe mais de 10 salários mínimos, tem formação superior e é branca. 

Com esses grupos mais definidos, retomamos a discussão sobre o “precariado” do capítulo 2: 

se tomarmos a definição de Guy Standing, que considera que estão suscetíveis à radicalização à direita 

tanto mulheres imigrantes quanto homens brancos escolarizados, a materialidade do discurso de 

Bolsonaro aponta para outro sentido. Este sentido é o de que os mais suscetíveis à extrema-direita 

não são o precariado, e esta categoria de análise, portanto, mostra-se insuficiente para a compreensão 

dos efeitos do neoliberalismo no Brasil, em especial em 2018. Isso fica ainda mais evidente ao 

considerarmos que os trabalhadores, enquanto conteúdo temático, são abordados pelo discurso de 

                                                           
69 Reginaldo Prandi em matéria para o Jornal da USP: https://jornal.usp.br/artigos/os-12-do-presidente-em-que-lugar-da-

sociedade-habita-o-bolsonarista-convicto/. Acesso em: 18 jan. 2022.   

https://jornal.usp.br/artigos/os-12-do-presidente-em-que-lugar-da-sociedade-habita-o-bolsonarista-convicto/
https://jornal.usp.br/artigos/os-12-do-presidente-em-que-lugar-da-sociedade-habita-o-bolsonarista-convicto/
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Bolsonaro apenas em dois momentos ao longo da entrevista: na defesa da reforma da previdência e 

na supressão de folgas, no carnaval e aos fins de semana, como vimos.  

Ainda assim, na entrevista à série Presidenciáveis, Bolsonaro organizou insatisfações 

populares à medida que as condições de vida foram deterioradas, situação que ficou evidente nas 

manifestações de 2013. Como vimos no capítulo 2, a precarização do trabalho, o enfraquecimento 

dos sindicatos, o fechamento de indústrias, o aumento no desemprego, as reformas trabalhistas e a 

perda de perspectivas, tanto de trabalho quanto de socialização, somaram-se à crise política – em 

meio ao impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff – e resultaram em vozes sociais as quais 

abrem concessões ao autoritarismo em busca de uma mudança das condições de vida. Então, o 

discurso de Bolsonaro é também organizado de modo dialogar com vozes sociais que extrapolam os 

grupos defendidos por ele, cujas falas chegam a estimular a revolta popular70.  

Por isso, é possível identificar ao longo da entrevista, enquanto conteúdo temático, temas que 

comumente aparecem também no discurso político da esquerda71, como o questionamento da 

democracia, do Estado, da mídia e das instituições, como nos trechos a seguir:  

10’27’’ 

DL: 

 

eu vou aproveitar então um gancho do senhor... por que que o senhor/ o senhor 

já disse várias vezes que eleição sem voto impresso é fraude... eh:: o senhor já 

disse nas suas redes sociais né? é quase um... uma MARca do senhor... por que 

que o senhor então tá se dispondo a participar de um processo que o senhor 

considera uma farsa?  

JB: olha... qual outro caminho eu tenho senão participar das eleições? entregar pro 

PT ou PSDB? entregar pra um dos dois? e eu vou estar na LUta... de qualquer 

maneira pensava dessa maneira mudei de ideia                            

DL: não o senhor não pensava o senhor disputava/ o senhor já disputou sete eleições 

pra o Congresso                        

                        [ 

JB:                         porque foi uma for/ foi uma forma... olha só eu decidi... quando 

eu decidi em dois mil e/ dois mil e catorze disputar as eleições eu a/ aproveitei 

um projeto em andamento e emendei-o e aprovamos o voto impresso porque 

todos nós desconfiamos... você não tem como comprovar que houve fraude nem 

eu que não houve temos a dúvida... e nós sabemos que o poder joga pesado...  

 

45’11’’ 

JB: 

 

olha quem NUNca se indignou com o parlamento brasileiro? 

 

  

                                                           
70 Sobre isso, é notável o caso da paralização dos caminhoneiros, em setembro de 2020, em que, estimulados pelo 

presidente, os trabalhadores fizeram bloqueios nas estradas. Depois, quando Bolsonaro desistiu de apoiar o movimento, 

os próprios motoristas se organizaram à revelia de suas lideranças para cobrar suas pautas do STF; em 2021 a categoria 

já fazia protestos contra o presidente.  
71 O professor Alysson Mascaro, livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, discute, no podcast Lado B do Rio de 

05 de fevereiro de 2021, se Bolsonaro poderia ser considerado um “leninista de direita”, em relação à destruição das 

instituições. Segundo o professor, esse seria um uso simbólico de Lênin, cujo objetivo da subversão das instituição é o da 

emancipação, enquanto que a direita se apropria disso para a manutenção da opressão e para o retrocesso.   
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46’55’’ 

JB: 

 

 

 

eu me indignei com o Congresso como MUIta gente... por VÁrias vezes FIca 

indignado com o Congresso QUEM não tá indignado com o Congresso agora 

que vai gastar UM bilhão e setecentos milhões... com campanha? não tem 

dinheiro pra saúde pra educação mas... pra fazer política politicagem TEM 

recurso 

 

33’04’’ 

JB:  

 

[...] não podemos é continuar nessa SOcial democracia aqui no Brasil                     

 

No primeiro trecho, o questionamento à democracia é refratado ao questionamento do voto eletrônico, 

o qual responde à crise política de 2018 em “entregar para o PT ou PSDB?”. Além disso, a indignação, 

expressa pelo candidato, com o Congresso e o parlamento constituem conteúdos temáticos que 

convergem vozes sociais as quais questionam a função do Estado, bem como a ineficiência da, 

chamada por Bolsonaro, “social democracia”. Esses conteúdos, em consonância com o estilo do 

candidato em relação à imprensa, organizam a insatisfação popular com a política, com o Estado, 

com a mídia e com a democracia, e são mobilizados signos ideológicos como “luta”, “desconfiança”, 

“o poder joga pesado” e “indignação”. 

Nesse sentido, retomamos a discussão também do capítulo 2 sobre as diferentes ênfases 

multidirecionadas dos signos ideológicos, tornando-os o palco da luta de classes. Enquanto que 

discursos de esquerda questionam o Estado como balcão de negócios da burguesia, a mídia como 

propriedade privada de poucos, e, portanto, manipulável, e a democracia como uma forma burguesa 

de dominação, Bolsonaro articula esses mesmos conteúdos temáticos, porém, de modo a organizá-

los não como possibilidade de emancipação, mas como forma de fazer sua manutenção e aprofundar 

a exploração entre as classes, promovidas pela agenda neoliberal. Desse modo, diferentes grupos, que 

não os referenciados pelo discurso do candidato – como mulheres, negros, trabalhadores, LGBT etc. 

– aderem a uma forma de consciência prática que é, no limite, contrária aos seus próprios interesses, 

mas que organiza a insatisfação social e a direciona para os interesses de uma lado da luta de classes.  

 

Em síntese 

Neste capítulo, a análise da entrevista voltou-se aos conteúdos temáticos abordados pelo 

entrevistado, considerando-se que as matrizes ideológicas reveladas por eles estão em consonância 

com o estilo, analisado no capítulo anterior. A investigação desses conteúdos procurou identificar 

quais deles são esperados para o gênero discursivo da série Presidenciáveis e quais rompiam com tal 

gênero. Então, na primeira parte, foram abordados aqueles que transgrediram o gênero, os quais se 

caracterizam pela pouca articulação do discurso do entrevistado com outras esferas de atividade 
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humana. Embora incorreções sejam comuns nos outros programas da série, no caso de Bolsonaro a 

retração em relação à educação, saúde, medicina, história e ciências indicam para a matriz ideológica 

do revisionismo e do negacionismo, cujos efeitos de sentido são de dissolução do social em nome de 

indivíduos.  

Já os conteúdos temáticos típicos do gêneros são relativos ao discurso conservador, outra 

matriz ideológica presente no discurso de Bolsonaro, que, retraído de outros conhecimentos, mantém-

se no campo da defesa da família, da propriedade, da punição e da religião. Tais correntes são 

manifestadas pelos conteúdos temáticos de oposição a minorias e movimentos sociais – como 

oposição a políticas afirmativas, à educação preventiva de homofobia e violência sexual e às mulheres 

enquanto participantes da política –, de militarização e de policiamento. Sobre esse último conteúdo 

temático, o discurso do candidato manifesta o acirramento dos conflitos sociais e organiza-os a 

reações marcadas pela classe.  

Por fim, a última seção considera que o estabelecimento dos grupos nos quais o candidato se 

insere e os quais contempla em seu discurso são, também, um conteúdo temático. Nesse sentido, os 

pronomes pessoais e a defesa de interesses apontam os estratos masculino, branco, proprietário, 

cristão, militar, anti-políticos, classe média e conservadores. Esses grupos, no entanto, não 

correspondem ao definido pelo conceito de “precariado”, mas são os que se mantiveram na base de 

Bolsonaro depois de sua eleição, portanto, tal conceito mostra-se insuficiente. Ainda assim, a eleição 

de Bolsonaro contou com uma maior parcela da população do que apenas os “bolsonaristas heavy”, 

a qual percebeu, em seu discurso, a revolta contra as condições de vida às quais a sociedade está 

submetida. Isso se manifesta, no discurso de Bolsonaro, pela mobilização de signos ideológicos sobre 

democracia, mídia e Estado, revelando suas ênfases multidirecionadas, porém, de modo a organizar 

a revolta popular para um lado da luta de classes, ampliando a exploração e garantindo sua 

manutenção.  
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Considerações finais 

Ao final desta pesquisa, constatou-se que o gênero discursivo da série Presidenciáveis sofreu 

alterações na medida em que o discurso político também foi alterado nas eleições de 2018. Além 

disso, embora conteúdos temáticos como conservadorismo, nacionalismo e militarização sejam de 

rápida identificação nos discurso de Jair Bolsonaro, eles ganham sentidos ideológicos quando se olha 

para as condições materiais de produção dos mesmos, o que levou a um estudo breve sobre o 

neoliberalismo, retórica econômica que alterou a base e provocou reações ideológicas de guinada à 

extrema-direita não só no Brasil. Nesse sentido, conclui-se que, embora esses sentidos ideológicos 

possam encontrar analogias entre os diferentes países, eles não podem ser considerados apenas 

reproduções uns dos outros, uma vez que há especificidades ao contexto da periferia do capitalismo. 

Um exemplo disso são as manifestações europeias de nativismo, atrelado à extrema-direita, 

mas que produz poucos sentidos sociais no Brasil, assim como a exaltação aos militares 

estadunidenses, que produz efeitos diversos nos Estados Unidos, visto que essa nação passou todo o 

século XXI em guerra com outros países. Por outro lado, a ditadura militar brasileira, os anos de 

governo petista e a inserção do país no sistema de acumulação mundial são elementos especificadores 

para os efeitos ideológicos da expansão da agenda neoliberal. Então, o Brasil passa também pela 

precarização do trabalho, embora essa já fosse uma condição de formação histórica da classe 

trabalhadora do país, provocada pelo elemento generalizante do neoliberalismo de restauração de 

classe pós-crise de 1970.  

No entanto, a crise política que crescia no país desde 2013, bem como uma desigualdade já 

bastante acentuada evidenciam que a teoria do “precariado” não dá conta do fenômeno Bolsonaro em 

2018, primeiro porque não se trata de uma nova classe e, segundo, porque o neoliberalismo, antes de 

configurar uma novidade, retoma e fortalece as mesmas estruturas do capitalismo e, nesse sentido, 

aprofunda a exploração por meio de alterações na organização do trabalho. No contexto brasileiro, é 

perceptível que a noção de classe média, ou de pequena burguesia, poderia ter sido mais produtiva 

do que a de “precariado”, embora esse conceito tenha sido interessante para a discussão sobre a 

relação entre ideologia, classe e história. Por isso, conclui-se que, para a continuação deste percurso 

acadêmico sobre discurso político, será mais pertinente o detalhamento da classe média.  

As noções de história e classe mostraram-se, por sua vez, imprescindíveis à de ideologia como 

desenvolvida pelo Círculo, uma vez que a consciência prática é atrelada ao materialismo histórico 

expresso em signos ideológicos materiais, os quais constituem elos na cadeia discursiva, e portanto, 

histórica, assim como são palco da luta de classes. Todo signo está inserido em um gênero discursivo, 

ancorado social e historicamente, que organiza as relações dialógicas estabelecidas em um enunciado; 
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é por meio da análise metalinguística dessas relações dialógicas que se verificam as matrizes 

ideológicas expressas. Isso significa, também, que as diversas ênfases valorativas de um signo 

também podem ser observadas por meio do gênero discursivo ao qual está inserido.  

A análise do corpus, feita pelo método sociológico da filosofia da linguagem mostrou o estilo 

do candidato, que pôde ser avaliado a partir da definição do gênero da série Presidenciáveis e como 

Bolsonaro se comportou diante dos elementos estáveis de tal gênero. A diferença de estilo com os 

outros candidatos foi notada em todas articulações composicionais do programa: na abertura, no 

tratamento com a bancada e com os convidados externos, nas risadas e no encerramento; ela também 

foi notada pelo cartunista e retratada ao longo da entrevista de modo a evidenciar que o discurso 

político ampliou-se à radicalização explícita do conservadorismo. Além disso, o fato de Bolsonaro 

ter participado de apenas dois debates televisivos somado ao seu estilo diante das formas 

composicionais da entrevista transgrediram o gênero e apontaram para sentidos sociais de que ele 

representava uma anti-política, manifesta em sua desconfiança com a imprensa, uma das matrizes 

ideológicas do seu discurso.  

Ainda assim, o candidato seguiu com a entrevista e sofreu algum tipo de coação do gênero, 

perceptível em algumas hesitações e concessões, as quais foram ao encontro de vozes sociais que não 

concordam com a radicalização do candidato, mas que ansiavam, à época, pela possibilidade de 

mudança, mesmo que pela destruição. Tal destruição, por sua vez, é manifesta pela modalização do 

individual sobre os mais diversos tópicos, estabelecendo polêmicas com discursos que consideram o 

coletivo ou grupos diferentes daqueles representados pelo candidato.  

Já os conteúdos temáticos confirmaram a radicalização do conservadorismo por meio da 

retração do discurso político diante de outras esferas da atividade humana. Se o discurso político cria 

sentidos sociais a partir da seleção e articulação desses outros conhecimentos, o de Bolsonaro cria 

sentidos sociais a partir da retirada deles, concentrando-se na violência e na defesa de interesses de 

classe. Assim, temas como saúde, educação, economia, história, medicina, ciências e sociologia são 

filtrados, resultando em revisionismo. Uma vez retiradas essas articulações, o que sobra ao seu 

discurso são as matrizes ideológicas marcadas pela violência, o acirramento dos conflitos sociais e o 

antagonismo a qualquer movimento que possa representar uma possibilidade de mudança na 

sociedade.  

A partir da análise do corpus, conclui-se que as matrizes ideológicas presentes no discurso de 

Bolsonaro não são novas, pelo contrário, elas sintetizam o conservadorismo, radicalizado ao indizível 

no gênero político. Então, as matrizes ideológicas conservadoras de defesa da família, da propriedade, 

da religião e do conflito social não são novidades ao discurso político, embora estejam mais explícitas 

no discurso do candidato, inclusive evidenciando quais grupos e qual classe têm seus interesses 
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preservados por tal discurso. Essa explicitação tem sua maior evidência no estilo do candidato, o qual 

configura a maior inovação dentro do gênero, porque expressa a radicalização do discurso 

conservador e, em consonância com os conteúdos temáticos, organiza a revolta popular para um lado 

da luta de classes.   

Por fim, a entrevista de Bolsonaro comporta um discurso bastante responsivo ao contexto de 

produção – de crise política em 2018 e da neoliberalização do país – e uma organização daquilo que 

é necessário para a manutenção do capitalismo hoje: internalização do conflito, acirramento das 

tensões, desregulamentação das instituições e violência. Esse discurso manifesta transgressões ao 

discurso político, ou à série Presidenciáveis, por inovar em seu estilo e em alguns conteúdos 

temáticos, mas mantendo-se comum a outros, como o conservadorismo. Nesse sentido, uma definição 

mais clara do que é o discurso político – e sua distinção do gênero em questão, a série Presidenciáveis 

– é elencada também para o desenvolvimento posterior desta pesquisa.  
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