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RESUMO: A propaganda negativa é hoje uma importante ferramenta de comunicação eleitoral 
usada por estrategistas de campanha para denegrir e afetar a imagem e as potencialidades dos 
candidatos de oposição. Tal estratégia esteve fortemente presente na corrida eleitoral de 2014 
no Brasil. Os escândalos de corrupção que assolavam o governo no período pré-eleitoral foram 
intensificados pelas denúncias de lavagem de dinheiro na Petrobras no desenrolar da campanha 
e a corrupção tornou-se o enunciado mais presente em todo o pleito eleitoral. Nesse sentido, o 
presente artigo buscou analisar os ataques e contra-ataques referentes aos escândalos de 
corrupção feitos pelos candidatos Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) em suas páginas 
oficiais no Facebook durante a corrida eleitoral. Após terem sido selecionadas as postagens 
referentes aos ataques e contra-ataques foram separados apenas aqueles referentes ao 
escândalo da Petrobras e estes foram analisados sob a metodologia foucaultiana de análise de 
discurso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso Negativo; Campanha Eleitoral; Corrupção; Análise de Discurso; 
Escândalos Políticos 

 

ABSTRACT: Negative propaganda is nowadays an important electoral communication tool. It is 
used by campaign strategists in order to injure and affect the opposition image and strengths. 
This strategy was strongly used by candidates in the 2014 election race in Brazil. The corruption 
scandals that depredated the government before the race began were intensified by the money 
laundry accusations in Petrobras during the campaign. This way corruption became the most 
mentioned enunciation during the presidential race. Based on that, this article aims to analyze the 
attacks and counterattacks related to the corruption scandals done by the candidates Dilma 
Rousseff (PT) and Aécio Neves (PSDB) in their official Facebook fan pages during the campaign. 
After the attacks and conterattacks posts were selected, it was separated only those related to 
the Petrobras money laundry scandal and they were analyzed according to Foucault’s speech 
analysis methodology. 
 
KEY-WORDS: Negative Speech; Electoral Campaign; Corruption; Speech Analysis; Political 
Scandals 

 

 

1 O DISCURSO NEGATIVO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 

ELEITORAL 

 

A comunicação política pode ser compreendida como “o campo de 

estudos que compreende a atividade de determinadas pessoas e instituições 

(políticos, comunicadores, jornalistas e cidadãos) nos quais se produz um 

                                                           
1 Trabalho apresentado no IV Simpósio Internacional de Ciências Sociais, realizado de 11 a 14 

de novembro de 2015, UFG – Goiânia, GO no GT “Partidos Políticos e Sistemas Partidários”. 
2 Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de 
Goiás. 



intercâmbio de informações, ideias e atitudes que envolvem os assuntos 

políticos” (CAÑEL, 1999, p. 23-24). Ela envolve todo o diálogo entre Estado e 

sociedade, seja por meio da mídia ou não, independentemente do regime político 

adotado por cada nação (MATOS, 2005) e tem como objetivo principal promover 

a integração dos diversos atores envolvidos no jogo político, levando em 

consideração especialmente os partidos políticos, a população e os meios de 

comunicação, principais atores desse processo. 

 A comunicação eleitoral, por sua vez, refere-se à utilização das 

estratégias de comunicação política em períodos eleitorais e tem como principal 

objetivo influenciar o comportamento do eleitor por meio de mensagens enfáticas 

que lançam mão de recursos linguísticos que possibilitem não apenas influenciar 

o comportamento do eleitor, como também manter laços sociais. Nesse sentido, 

o discurso aparece como uma das principais estratégias política e eleitoral usada 

por candidatos, partidos e formadores de opinião pública como forma de se 

comunicar com o eleitor, bem como influenciar seu comportamento nas urnas.  

As campanhas eleitorais, antes do surgimento da televisão na segunda 

metade do século XX, caracterizavam-se pelo poder organizacional dos partidos 

políticos a nível local. As discussões aconteciam no seio dos partidos e o corpo 

da campanha era formado por voluntários militantes e por poucos assessores 

políticos. O processo de comunicação entre partidos e eleitores era feito de 

forma direta, por meio do diálogo em reuniões, encontros políticos e comícios, 

distribuição de panfletos e pela imprensa partidária, com o uso de jornais, do 

rádio e do cinema. 

Com o surgimento da televisão na década de 1950 as campanhas 

eleitorais assumiram uma nova roupagem. As discussões políticas, antes 

realizadas nas ruas, começaram a se transferir para ambientes midiáticos. Esse 

período registrou a diminuição do contato direto entre o candidato e o eleitor e a 

decadência dos partidos políticos. As campanhas eleitorais se estenderam do 

âmbito local para o nacional e se tornaram mais profissionalizadas e 

midiatizadas, o que representou o envolvimento de mais profissionais no 

processo eleitoral.  

A partir do surgimento da televisão e mais à frente, na década de 1990, 

da Internet as campanhas eleitorais adquiriram um caráter fortemente comercial 

caraterizado pela personalização, ou seja, pela transformação dos candidatos 



como principais atores da campanha em detrimento dos partidos políticos; 

intensa profissionalização com o envolvimento de diversos profissionais no 

processo eleitoral; midiatização; competição entre os partidos em disputa no 

mercado político; e crescente uso de propaganda negativa. 

O discurso negativo tem se tornado uma ferramenta constante na 

comunicação política no século XXI, visto que o discurso político está sempre 

explorando acusações, críticas e denúncias. Nas palavras de Steibel (2005) o 

termo “campanha negativa”: 

Refere ao conjunto de mensagens da campanha com o objetivo de 
associar conceitos negativos ao adversário. Como a campanha 
positiva, ela pretende diminuir o apoio à base contrária, conquistar o 
voto dos indecisos e aumentar a margem de sustentação, mas a 
diferença entre ambas diz respeito ao objeto do discurso: a primeira 
privilegia pontos sobre o adversário enquanto a segunda destaca 
pontos sobre o patrocinador. (STEIBEL, 2005, p. 113) 

 

Essas características puderam ser percebidas na corrida presidencial de 

2014 no Brasil. Os candidatos, por meio de avançadas técnicas de marketing 

eleitoral, desenvolveram campanhas baseadas na autopromoção e na 

negatividade em relação aos adversários. A promoção pessoal, a propaganda 

institucional e a propaganda negativa foram priorizadas em relação às propostas 

de governo.  

O cenário em que as eleições presidenciais se desenvolveram iniciou-se 

com a tentativa do Partido dos Trabalhadores (PT) de concorrer à Presidência 

da República apontando, assim, a então Presidente Dilma Rousseff à reeleição. 

A imagem da Presidente Dilma e do Partido dos Trabalhadores estava, naquele 

momento, desgastada em virtude das manifestações populares ocorridas em 

junho de 2013 e dos demais movimentos populares que as sucederam, bem 

como pelo Escândalo do Mensalão, iniciado ainda no governo do Presidente 

Lula. Do outro lado estavam as principais forças de oposição composta pelo 

candidato Aécio Neves do PSDB e pela candidata Marina Silva da aliança PSB-

REDE. 

O desenrolar da campanha foi caracterizado especialmente pelo embate 

entre a Era FHC versus os doze anos do governo PT; os discursos de mudança 



versus os discursos de continuidade; e principalmente os escândalos de 

corrupção intensificados pelas denúncias de lavagem de dinheiro na Petrobras3. 

Frente a esse cenário, o tema corrupção tomou os discursos da 

campanha, especialmente, nos últimos dias da corrida eleitoral e de alguma 

forma influenciaram o comportamento dos eleitores nas urnas e os resultados 

das eleições. Com base nessas constatações, o presente estudo utiliza os dados 

coletados pela autora na pesquisa As Estratégias persuasivas dos 

presidenciáveis nas redes sociais durante a corrida eleitoral de 2014 e analisa 

os discursos negativos referentes às denúncias de corrupção usados pelos 

candidatos durante a campanha presidencial e os analisa com base na 

metodologia foucaultiana de análise de discurso. 

 

2 A CORRIDA ELEITORAL DE 2014 NAS REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE 

DAS ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA DOS CANDIDATOS 

 

Os dados e a discussão apresentada a seguir comporão a dissertação 

de mestrado da autora que tem como objetivo analisar as estratégias 

persuasivas dos presidenciáveis na corrida eleitoral de 2014 em suas páginas 

oficiais no Facebook4. O estudo observou as postagens feitas pelo candidato do 

PSDB Aécio Neves e da candidata do PT Dilma Rousseff entre 06 de julho e 26 

de outubro de 2014. A partir da quantificação das postagens dos dois candidatos 

(653 no total) cada uma foi analisada e categorizada nos seguintes grupos: 

Agenda; Apoio/Endosso; Ataque/Campanha Negativa; Campanha/Apelo; 

Defesa/Contra-ataque; Institucional; Assuntos Pessoais/Promoção Pessoal; e 

Propositivo. 

                                                           
3 Empresa de capital aberto, onde a União Federal Brasileira é a acionista majoritária que atua 
nos setores de exploração, produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, 
distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. A 
empresa atua no Brasil e em mais dezessete países. (Disponível em: 
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/) 
4 O Facebook é a maior comunidade online presente na rede mundial de computadores. É 
considerada por muitos como a representante das redes sociais. O objetivo dessa rede social é 
oferecer aos usuários a oportunidade de criar um perfil com figuras e manter contato com os 
chamados “amigos”, ou com os contatos que eles se conectam através do site – tradução livre - 
(TOIVO, 2012, p.10). Essa rede foi definida como objeto de estudo pela autora pois é a rede 
social com maior número de usuários no Brasil e consegue alcançar quase 72 milhões de 
pessoas. 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/


Dos 653 posts analisados, 379 foram da candidata Dilma Rousseff 

enquanto que 274 foram do candidato Aécio Neves, o que mostra que a 

candidata do PT foi mais ativa nas redes sociais do que o candidato do PSDB. 

A tabela abaixo mostra a categorização dos posts em números reais. 

 

Tabela 1: Perfil dos posts de Dilma e Aécio. Perfis na rede 

social, 2014 

 

Perfil do Post Dilma 

Rousseff 

Aécio Neves 

Agenda 26 76 

Apoio/Endosso 102 46 

Ataque/Negativo 15 29 

Campanha/Apelo 74 52 

Propositivo 33 31 

Assuntos Pessoais/Promoção 

Pessoal 

7 16 

Contra-ataque/Defesa 54 8 

Institucional 68 16 

Total 379 274 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os números expostos na tabela acima permitem concluir que o 

principal objetivo da campanha da candidata do PT Dilma Rousseff na rede 

social foi fortificar frente ao eleitorado sua imagem como candidata à reeleição. 

E para isso buscou enfatizar suas realizações enquanto presidenta por meio de 

propaganda institucional (18%); promover sua agenda de campanha (7%); 

divulgar os apoios recebidos pelos mais diversos segmentos sociais e políticos 

(27%); e solicitar o apoio do eleitorado (19%). 

A campanha do candidato do PSDB Aécio Neves, por outro lado, usou 

sua página no Facebook para promover sua agenda de campanha (28%), uma 

vez que era um candidato pouco conhecido nacionalmente; para divulgar os 

apoios recebidos em especial de ícones da televisão brasileira, da música e dos 

esportes (17%); promover o sentimento de mudança e pedir apoio ao eleitorado 



(19%); e também promover as realizações de sua administração enquanto 

governado do Estado de Minas Gerais (6%). 

Os resultados apontados mostram as diversas estratégias usadas 

pelos candidatos para levar sua mensagem ao eleitorado. No entanto, para 

alcançar os objetivos propostos por esse artigo serão focadas apenas nas 

categorias Ataque/Negativo e Contra-ataque/Defesa, uma vez que tais 

categorias são objetos suficientes para analisar o discurso negativo, objeto 

desse estudo. 

Os números expostos nas categorias Ataque/contra-ataque 

demonstram que o Partido dos Trabalhadores (PT) tentou fazer uma campanha 

livre de ataques (4%), no entanto, também é possível perceber que a candidata 

do partido, por outro lado, usou a rede social para se defender das acusações 

promovidas pelos adversários, em especial dos ataques feitos pelo candidato 

Aécio Neves, notadamente durante e após os debates eleitorais na televisão 

(14%). Apesar da campanha ter feito algumas postagens atacando o candidato 

adversário, o objetivo principal, pelo menos na rede social, foi transmitir a 

imagem de uma campanha voltada para a tolerância, a paz e a união. 

O perfil de Aécio Neves, em contrapartida, mostrou a tentativa de sua 

campanha de construir um sentimento de mudança em seus seguidores na rede. 

O número de ataques promovidos pelo candidato Aécio Neves foi cerca de três 

vezes maior que os ataques feitos pela candidata Dilma Rousseff.  

A análise das campanhas presidenciais de 2014 mostram que, como 

discutido pela literatura, as campanhas eleitorais no século XXI usam de 

apelações marqueteiras que enfatizam a personalidade dos candidatos, 

realizações de governos anteriores e discursos negativos em detrimento de 

propostas de governo. Nesse aspecto, a seguir são analisadas algumas 

postagens de caráter negativo feitas pelos dois candidatos sob a perspectiva 

foucaultiana de análise de discurso. Como discutido no item introdutório, o 

cenário em que a corrida presidencial de 2014 se desenvolveu foi marcado por 

uma série de acontecimentos. No entanto, as denúncias de corrupção na 

Petrobrás exerceram um papel importante na campanha e foi o assunto que 

gerou mais ataques e contra-ataques, especialmente nos últimos dias da corrida 

eleitoral. Assim, a análise do discurso negativo que é apresentada a seguir 



restringiu-se apenas às postagens feitas pelos candidatos nas categorias Ataque 

e Contra-ataque referentes ao Escândalo da Petrobrás. 

 

3 O MÉTODO FOUCAULTIANO E O DISCURSO NEGATIVO NAS 

CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

Os números e a discussão expostos no item anterior mostram como as 

campanhas eleitorais contemporâneas carecem de propostas e, em 

contrapartida, lançam mão de ferramentas linguísticas para influenciar o 

comportamento do eleitor. Dentre esses recursos destaca-se o discurso 

negativo, uma tradicional forma de ataque aos oponentes. 

A campanha negativa ou discurso negativo envolve três estilos 

comunicacionais: crítica, comparação e ataque. A crítica corresponde ao 

discurso que de alguma forma tenta colocar o candidato adversário de forma 

negativa em algum assunto; a comparação propõe-se a estabelecer as 

diferenças entre os candidatos em disputa no mercado político; enquanto que o 

ataque é o discurso que ressalta questões de caráter individual em relação ao 

adversário e tem como objetivo denigrir sua imagem (STEIBEL, 2005). 

Para Camargo (2012) com a erupção da Internet e das redes sociais a 

disseminação de propaganda negativa cresceu massivamente.  Isso pode ser 

observado ao analisar as campanhas eleitorais na rede social. A análise empírica 

da autora observou que o tema corrupção foi um dos enunciados mais usados 

pelos candidatos como forma de denegrir a imagem de seu oponente.  

O enunciado é um elemento discursivo passível de (des) continuidade, 

de dispersão e de transformações. Eles são registrados de acordo com o 

contexto histórico-social e podem afetar direta e indiretamente os enunciados 

que o antecedem e/ou sucedem (FERNANDES, 2007). Para compreendê-los é 

necessário abarcar as relações sociais e políticas que os envolvem e como tais 

relações podem produzir sentido para o emissor e receptor da mensagem. 

Assim, como entender porque o enunciado corrupção esteve tão presente na 

campanha presidencial de 2014? 

A corrupção política está inserida naquilo que Foucault (2000) chama de 

práticas e relações de poder e é hoje algo recorrente no mundo político. É, além 



disso, fortemente especularizada pela mídia, mas no que tange questões de 

cunho jurídico é ainda pouco punida (CARVALHO, 2007).  

As denúncias de desvio de dinheiro na Petrobras compõem o escândalo 

de corrupção mais recente vivido pela política brasileira. A operação da Polícia 

Federal que tenta apurar as denúncias de corrupção na estatal petrolífera, 

conhecida como Operação Lava Jato, foi deflagrada em março de 2014, meses 

antes do início da corrida eleitoral e ainda está em curso. O escândalo tomou 

proporções gigantescas, pois de acordo com as denúncias havia dentro da 

estatal um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que beneficiou vários 

partidos políticos ligados à base aliada do governo. 

A candidata Dilma Rousseff (PT) foi a mais afetada frente às denúncias, 

pois além de ter sido presidente da Petrobras entre 2006 e 2010 seu partido 

estava diretamente ligado às acusações. Delatores do esquema afirmaram que 

a Petrobras estava sendo usada pelos governos do Partido dos Trabalhadores 

como financiadora de campanha e compra de alianças partidárias. A candidata 

Marina Silva (PSB-REDE) também teve sua reputação envolvida no escândalo, 

pois seu parceiro de chapa Eduardo Campos, que faleceu em um acidente de 

avião em agosto de 2014, também foi apontado pelos delatores. O candidato 

que mais se beneficiou e tirou proveito das denúncias em sua campanha eleitoral 

foi Aécio Neves (PSDB). Ao longo de toda a campanha o candidato, que oscilou 

entre segundo e terceiro lugar, usou as denúncias para desgastar a imagem de 

suas adversárias. 

No entanto, o ponto mais alto do Escândalo da Petrobrás durante a 

corrida presidencial foram as denúncias feitas pela Revista Veja dias antes das 

eleições do segundo turno. A revista trouxe como capa o ex-Presidente Lula e a 

Presidente Dilma Rousseff e como título da reportagem “O Planalto Sabia de 

tudo”. 

 



 

Figura 1: Capa da Revista Veja / 24 de outubro de 2014 

 

A reportagem da revista referiu-se aos relatos do doleiro Alberto 

Youssef, preso pela Polícia Federal por envolvimento no escândalo de lavagem 

de dinheiro da estatal, onde ele denunciou o envolvimento do ex-Presidente Lula 

e da Presidente Dilma Rousseff.  

A corrupção tornou-se um forte enunciado ao longo de toda a corrida 

presidencial. Como colocado por Foucault (2008) “como apareceu um 

determinado enunciado e não outro em seu lugar? ” (FOUCAULT, 2008, p. 30). 

A resposta é simples. É necessário entender como os discursos podem emergir 

em um determinado espaço temporal ou em um determinado lugar, pois as 

formações discursivas são resultado de aspectos que enfatizam palavras e 

indivíduos, que representam uma sociedade e um determinado momento. 

No que tange os escândalos de políticos, nas palavras de Azevedo 

(2010) eles “[...] constituem uma das principais matérias primas do jornalismo 

político moderno”. Segundo ele a mídia é considerada o quarto poder pois uma 

de suas principais funções é supervisionar as atividades políticas e denunciar 

comportamentos considerados ilegais ou abusivos. Essa função é também 

chamada cão de guarda. Azevedo (2010) ressalta ainda que para que as 

denúncias da impressa se tornem um escândalo político é necessário que o 

assunto repercuta entre formadores de opinião e mantenha-se por um certo 

espaço temporal na agenda jornalística. 



Apesar da mídia brasileira se determinar livre e imparcial, uma vez que 

ela exerce a função de vigilante das ações públicas e denuncia atos ilegais, ela 

acaba, intencionalmente ou não, influenciando a formação da opinião pública 

acerca do governo e das instituições. Além disso, uma vez que escândalos de 

corrupção explodem a oposição é favorecida, sejam eles partidos de direita ou 

de esquerda. 

A análise de Azevedo (2000) faz menção ao escândalo do Mensalão, 

rompido em maio de 2005, e enfatiza que os fatos vieram à tona próximo a uma 

eleição presidencial ferindo, assim, a imagem do então Presidente Lula e do PT.  

[...] o escândalo cursou simultaneamente o ano eleitoral até porque o 
principal adversário de Lula usou o “Mensalão” (e, por extensão, o 
argumento ético) como principal tema da sua campanha na disputa 
principal. Deste modo, ocorreu um processo de retroalimentação entre 
o campo político (os partidos de oposição) e o campo jornalístico (a 
mídia) que terminou formatando e definindo a agenda-setting da 
campanha presidencial.  (Azevedo, 2000, p. 4) 

 
Não obstante o mesmo cenário se repetiu nas eleições presidenciais de 

2014. As divulgações da Revista Veja explodiram dias antes do segundo turno 

das eleições. A reportagem da revista além de denunciar o esquema de 

corrupção na Petrobrás também afirmou veemente que a Presidenta Dilma 

Rousseff e o ex-presidente Lula tinham conhecimento de tudo que estava 

acontecendo. 

A forma como as denúncias da Revista Veja repercutiu nos principais 

veículos de comunicação do país tiveram consequências intangíveis para o jogo 

político, não apenas pelo curto espaço temporal em que foram divulgadas, mas 

também porque a disputa eleitoral entre os principais candidatos à presidência 

estava acirrada. 

O escândalo da Petrobras foi intensamente explorado pelos partidos de 

oposição ao governo do PT. Para Azevedo (2000), o jogo político não apresenta 

nenhuma novidade nesse aspecto, pois “há um previsível feedback entre a mídia 

que cobre e investiga o escândalo e os grupos políticos interessados em jogar 

lenha na fogueira, faturar o desgaste dos adversários e prolongar sua agonia 

política na mídia e na opinião pública” (Azevedo, 2000, p. 6). 

Os fatos permitem compreender a dinâmica existente entre a mídia e os 

grupos de interesse no que tange os escândalos políticos. Não se pode descartar 

a existência de interesses entre os grupos midiáticos juntamente com seu corpo 



editorial e os grupos políticos. No entanto, a dimensão que os escândalos 

atingem também podem ser atribuídos à audiência. Azevedo conclui que “os 

governos, partidos ou políticos vítimas dos escândalos políticos midiáticos 

sangram perante a opinião pública feridos pelos seus próprios erros e esse 

espetáculo aumenta a audiência da mídia e o capital político dos partidos de 

oposição” (Azevedo, 2000, p. 6). 

Nesse sentido, tomemos o seguinte post feito pela campanha do 

candidato Aécio Neves às vésperas da eleição como exemplo. 

 

 

Figura 2: Post extraído da página oficial do Facebook de Aécio Neves 

 

O candidato Aécio Neves (PSDB) não apenas compartilhou a 

reportagem lançada pela Revista Veja, como também se aproveitou do 



enunciado para dar suporte às suas próprias acusações. O candidato apoiou-se 

naquilo que Foucault (2008) chama de já-dito. Para ele: 

[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; 
e que este já-dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, 
um texto já escrito, mas um "jamais-dito", um discurso sem corpo, uma 
voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o 
vazio de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que o discurso 
formula já se encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, 
que continua a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e 
faz calar. O discurso manifesto não passaria, afinal de contas, da 
presença repressiva do que ele diz; e esse não-dito seria um vazio 
minando, do interior, tudo que se diz. (FOUCAULT, 2008, p. 28). 

 
A seleção do discurso como objeto de estudo implica em pensar na 

exterioridade da língua e levar em consideração aspectos sociais, ideológicos e 

históricos relacionados à produção de um determinado discurso em diferentes 

contextos sociais. Sendo assim, a análise do discurso não foca apenas no 

indivíduo e em sua fala, mas sim na conjuntura social, nos fatores históricos e 

ideológicos que envolvem o sujeito falante, visto que esse sujeito é composto 

por um conjunto de diferentes vozes. Nas palavras de Foucault (2008) “a obra 

não pode ser considerada como unidade imediata, nem como unidade certa, 

nem como unidade homogênea” (FOUCAULT, 2008, p. 27). 

A análise de discurso envolve conceitos como: sentido, enunciação, 

ideologia, condições de produção, ou seja, aspectos históricos, sociais e 

ideológicos; o sujeito discursivo e sua interação social. Para Fernandes (2007) “ 

analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção de 

sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. A ideologia 

materializa-se no discurso que, por sua vez, é materializado pela linguagem em 

forma de texto” (FERNANDES, 2007, p. 21). 

O candidato, como sujeito falante, está inserido em uma conjuntura 

social, histórica e ideológica onde sua voz representa um conjunto de outras 

vozes. Essas vozes, por sua vez, referem-se ao seu partido PSDB, aos demais 

partidos coligados que juntos formam a oposição e também seus eleitores e 

apoiadores.  

Essas diferentes vozes envolvidas na fala do candidato mostram aquilo 

que Foucault (2008) chama de heterogeneidade. Isso acontece porque o 

discurso do candidato representa o “entrecruzamento de diferentes discursos, 

de discursos em oposição, que se negam e se contradizem” (FERNANDES, 



2007, p.36). Encontra-se nas palavras de Aécio Neves diferentes vozes 

expressas em um único discurso, vozes que estão organizadas socialmente e 

por isso criam relações sociais. O candidato e seu discurso são resultados da 

interação social definida por diferentes segmentos sociais e políticos que se 

uniram em uma única força de oposição. O candidato é representante de uma 

ideologia, arrolada em um contexto histórico, social e político que permitem a 

expressão de uma opinião. 

Quando o candidato diz “Leia para entender como tem sido governado 

nosso país” ele revela a integração de diversas ideologias em jogo. Ao olhar para 

o enunciado corrupção como forma de ataque da oposição ao governo do Partido 

dos Trabalhadores percebe-se o entrecruzamento de outros enunciados como 

mudança, incompetência, má governabilidade, dentre outros. Há inserido nessa 

formação discursiva, um interdiscurso, ou seja, há diferentes discursos inseridos 

em um único, pois como evidenciado por Foucault (2008) o discurso é um 

manifesto de enunciados anteriores ou posteriores. Os escândalos de corrupção 

e os consequentes discursos negativos referentes ao tema afirmam um 

acontecimento político e histórico no país durante o período eleitoral. 

Nesse aspecto, a fala do candidato é relevante para compreender a 

competição e o desejo de mudança enraizadas em diversos setores da 

sociedade brasileira. No entanto, como já discutido, as formações discursivas 

não são homogêneas e são constituídas por diferentes discursos, muitas vezes 

opostos. Nas palavras de Fernandes (2007) “um mesmo tema, ao ser colocado 

em evidência, é objeto de conflitos, de tensão, face as diferentes posições 

ocupadas por sujeitos que se opõem, se contestam”. Sendo assim, os discursos 

de contra-ataque da candidata Dilma Rousseff (PT) representam o caráter 

heterogêneo da formação discursiva. 

Tomemos como exemplo o texto divulgado pela candidata nos diversos 

veículos de comunicação, e compartilhado em sua página oficial no Facebook, 

como resposta às acusações da Revista Veja e aos partidos de oposição.  

 

Dilma Rousseff  
October 24  
 

Todos os eleitores sabem da campanha sistemática que esta revista 

move há anos contra Lula e contra mim. Mas desta vez a Veja excedeu todos os 



limites. Desde que começaram as investigações sobre ações criminosas do 

senhor Paulo Roberto Costa, tenho dado total respaldo ao trabalho da Polícia 

Federal e do Ministério Público. [...] 

Hoje, a revista excedeu todos os limites da decência e da falta de ética, 

pois insinua que eu teria conhecimento prévio dos malfeitos na Petrobras, e que 

o presidente Lula seria um dos seus articuladores. A revista comete essa 

barbaridade, esta infâmia contra mim e Lula sem apresentar a mínima prova. 

Isso é um absurdo. Isso é um crime. É mais do que clara a intenção da Veja de 

interferir de forma desonesta e desleal nos resultados das eleições, a começar 

pela antecipação da sua edição semanal para hoje, sexta-feira, quando 

normalmente chega às bancas no domingo. [...] Sou uma defensora 

intransigente da liberdade de imprensa. Mas a consciência livre da nação não 

pode aceitar que, mais uma vez, se divulgue falsas denúncias no meio de um 

processo eleitoral em que o que está em jogo é o futuro do Brasil. Os brasileiros 

darão sua resposta à Veja e seus cúmplices nas urnas. E eu darei a minha 

resposta a eles na Justiça. — feeling indignada. 

 

Figura 3: Post extraído da página oficial do Facebook de Dilma Rousseff 

 



Nas palavras da candidata Dilma Rousseff também se percebe o 

entrecruzamento de vozes heterogêneas, tais como: o Partido dos Trabalhares, 

acusado de envolvimento em operações ilegais; de todos os acusados 

envolvidos no esquema de corrução; dos partidos políticos coligados à 

campanha do PT; e dos eleitores que defendem a continuidade do Partido dos 

Trabalhadores na Presidência do Brasil. Percebe-se também que o enunciado 

corrupção é parte de vários outros enunciados que compõem a campanha da 

candidata Dilma Rousseff.  

O discurso de Dilma Rousseff também faz referência ao passado. Ao 

dizer que “Todos os eleitores sabem da campanha sistemática que esta revista 

move há anos contra Lula e contra mim” a candidata ressalta aquilo que Azevedo 

(2000) denomina como dinâmica entre a mídia e os grupos de interesse. Como 

discutido anteriormente na visão do referido autor, essa não é a primeira vez que 

a Revista Veja faz acusações ao governo do Partido dos Trabalhadores às 

vésperas de uma eleição presidencial. As palavras da candidata mostram que 

os discursos não se limitam ao tempo, pois dentro deles é possível encontrar 

unidades pertencentes a outros períodos, outras condições sociais, políticas e 

históricas. 

Linguisticamente isso pode ser explicado pela noção de memória 

discursiva, visto que o espaço de tempo entre uma eleição e outra compõem o 

corpo social, histórico e cultural do discurso de resposta aos ataques feitos pela 

candidata. O discurso de Dilma Rousseff exprime uma memória coletiva 

referente aos diferentes grupos sociais que a dão suporte. Seu discurso reúne 

os diferentes grupos políticos e sociais que, de alguma forma, partilham as 

mesmas ideologias políticas e se contrapõem aos discursos de oposição. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões feitas com base nos discursos dos candidatos Aécio Neves 

e Dilma Rousseff acerca das acusações de envolvimento no escândalo de 

corrupção na Petrobrás denunciados pela Revista Veja mostram como questões 

ideológicas e políticas são relevantes para compreender um discurso, pois elas 

influenciam diretamente na forma como os sujeitos falantes se interagem.  



O discurso político é carregado de traços ideológicos que refletem na 

definição das relações e das representações de poder. Nas palavras de 

Fernandes (2007):  

As relações de poder são preenchidas politicamente por ideologia e, 
em conformidade com as mudanças que sofrem, diferentes vozes 
ideológicas enunciam construindo diferentes rumos na História. As 
alterações político-ideológicas nos discursos decorrem da mudança de 
sujeito em cena, ou da transformação dos sujeitos na linha do tempo, 
o que implica mudanças no espaço social. (FERNANDES, 2007, p. 62) 

 

Para Foucault (2006) o discurso é uma representação do poder, que traz, 

por meio das palavras uma “vontade de verdade”, onde no debate entre o 

verdadeiro e o falso, o verdadeiro prevalece. Foucault (2006) ressalta ainda que 

essa vontade deve ser interpelada, pois: 

 [...] no interior de um discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso 
não é nem arbitrária, nem modificável, nem institucional, nem violenta. 
Mas se nos situarmos em outra escala, se levantarmos a questão de 
saber qual foi, qual é constantemente, através de nossos discursos, 
essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa 
história, ou qual é, em sua forma muito geral, o tipo de separação que 
rege nossa vontade de saber, então é talvez algo como um sistema de 
exclusão (sistema histórico, institucionalmente constrangedor) que 
vemos desenhar-se (FOUCAULT, 2006, p. 14). 
 

Foucault (2006) tenta evidenciar os cuidados que o receptor da 

mensagem deve ter ao analisar o que é falso e o que é verdadeiro, pois há uma 

tentativa do interlocutor em passar a verdade através do discurso. Em outras 

palavras, os candidatos, por meio do discurso negativo, tentam passar aos 

eleitores uma verdade absoluta com mensagens que traduzem críticas, 

comparações e ataques aos seus adversários. Tais discursos muitas vezes não 

são verdadeiros e colocam em risco a imagem e a competência do candidato 

opositor e influenciam o comportamento do eleitor. 

 Aqui fica claro o que Foucault (2006) coloca como o uso da “vontade de 

verdade” como “sistema de exclusão”. Para ele esse sistema apoia-se em um 

suporte institucional, onde o discurso é ao mesmo tempo substanciado e 

reestabelecido por um conjunto de práticas e como estas são aplicadas à 

sociedade, ou seja, o discurso negativo configura-se nas campanhas eleitorais 

hoje como uma apelação marqueteira para influenciar o comportamento eleitoral. 

O constante uso de propaganda de caráter negativo, bem como a ênfase em 

propaganda institucional e pessoal tem deixado de lado a apresentação e o 

debate de propostas de governo, um dos pilares da democracia representativa. 
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