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RESUMO

Temos acompanhado cotidianamente a disseminação de uma imensa gama de pági-
nas de todos os matizes político-ideológicos no Facebook, hoje considerada uma mídia 
disseminadora de discursos contra-hegemônicos e de discursos das chamadas mídias 
tradicionais ou grande mídia. Apropriando-se das potencialidades das tecnologias da 
informação e da comunicação, os atores políticos ganham grande visibilidade nesse 
dispositivo, e é no Facebook que esses atores ainda têm a liberdade de reagir aos discur-
sos que consideram contrários ao seus e aos de seus pares, ou seja, reagir aos discursos 
que têm um ponto de vista ideológico diferente daquele do seu grupo de pertencimen-
to, projetando assim um ativismo que é característico das sociedades em rede. É nesse 
sentido que neste trabalho pretendemos discutir como as páginas Esquerda Revolu-
cionária, Quebrando o Tabu, Socialista Morena e Mídia Ninja no Facebook elaboram 
estratégias de produção dos chamados discursos de esquerda. Ainda discutimos, neste 
trabalho, a partir da teoria da enunciação de Alain Rabatel (2005; 2009; 2016), se os 
pontos de vista (PDV) assumidos pelos locutores/enunciadores, sejam eles principais, 
ou secundários, podem ser considerados mecanismo de argumentação e quais as postu-
ras enunciativas estes adotam em favor de uma orientação argumentativa que privilegie 
os múltiplos discursos da esquerda, criando um discurso midiativista
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Introdução 

Atualmente, vivemos a chamada “Era da Internet” (CASTELLS, 1992) e, de 
certo modo, acreditamos que a utilização da tecnologia pode colaborar com a luta 
por mais democracia e liberdade, apesar de não termos garantia alguma de que o 
efeito da tecnologia em nossa sociedade será sempre positivo. Entretanto, sabemos 
que é imperativo afirmar, assim como o faz Emediato (2015, p. 172), que a Internet, 
em especial as redes sociais, abriram a possibilidade para que o homem pudesse “[...] 
tomar a palavra, sem pedir permissão, nesta ágora cibernética de retórica virtual”.

Naturalmente, com tamanho acesso e condições de manifestações em dife-
rentes “culturas políticas”1, as pessoas compartilham visões pessoais, impressões de 
mundo e todo tipo de interação, em especial no Facebook, escolhido como o dispo-
sitivo midiático a ser analisado neste trabalho. Fundado em 2004 por estudantes da 
Universidade de Harvard, a plataforma tornou-se a mais popular entre as mídias so-
ciais. Em 2014, o Facebook já contabilizava mais de 1 bilhão de usuários ativos. Não 
é exagero afirmar também que a mídia se tornou uma das mais importantes para a 
comunicação política nos últimos anosm ao atrair atores sociais e políticos, institui-
ções públicas, partidos, movimentos sociais que produzem, interagem, consomem e 
fazem circular informações.

No Facebook, esses atores sociais ainda têm a liberdade de reagir aos discursos 
que consideram contrários ao seus e aos de seus pares, ou seja, reagir aos discursos 
que têm um ponto de vista ideológico diferente daquele do seu grupo de pertencimen-
to. Percebemos, nesse sentido, que a plataforma se tornou um grande amplificador e 
reverberador de grupos de vozes que partilham as mesmas convicções.

Acompanhamos cotidianamente a disseminação de uma imen-
sa gama de páginas de todos os matizes políticos no Facebook, que 
é considerada, por muitos, uma mídia alternativa às convencionais. 
Nesse ponto, faz-se necessário destacar em que posicionamento conceitual- 
-teórico se assenta este artigo com relação à categorização do Facebook. O Facebook 
deve ser considerado uma mídia alternativa, independente ou contra-hegemônica? 

Na perspectiva de Rendeiro (2003), para ser categorizada como uma mídia al-
ternativa, é necessário haver diferenciação na práxis jornalística com relação à forma 
e ao conteúdo dos meios de comunicação tradicionais, entre eles destacam-se a sele-

1 O termo cultura política é utilizado aqui como um conjunto de significados e valores político-ideológicos 
compartilhados em uma sociedade.
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ção das notícias, as fontes e, principalmente, o enquadramento (framing). Entretanto, 
o uso desse conceito, apesar de revelar um caráter de oposição à mídia tradicional, 
demonstra também que o setor midiático tradicional consolida sua posição domi-
nante, o que acaba por manter as mídias alternativas sempre à margem. 

Para John Downing (2002), o termo mídia alternativa não dá conta da plura-
lidade das mídias que combatem os grandes conglomerados de comunicação. Dow-
ning propõe o termo “mídia radical” para identificar aquelas que privilegiam os inte-
resses sociais sobre as instituições. Segundo ele, mídias que explicitamente formam a 
consciência política por meio do esforço coletivo.

Como salienta Downing (2002), a mídia radical seria, em geral, de pequena 
escala e de variados matizes. Elas expressam uma visão alternativa às políticas, prio-
ridades e perspectivas hegemônicas. “Não apenas fornece ao público os fatos que lhe 
são negados, mas também pesquisa formas de desenvolver uma perspectiva de ques-
tionamento do processo hegemônico e fortalece o sentimento de confiança do públi-
co em seu poder de engendrar mudanças construtivas.” (DOWNING, 2002, p. 50).

Na esteira de Downing, a proposta de mídia defendida neste artigo alinha-se a 
um modelo que privilegia o potencial do Facebook como transformador e como ins-
trumento reflexivo de práticas de comunicação em redes sociais e, por isso, achamos 
pertinente falarmos em mídia contra-hegemônica. O termo contra-hegemônico surge 
com Gramsci e diz respeito a um conjunto de práticas que visam a transformação 
social a partir da disseminação de novos valores e visões de mundo. Para Gramsci, a 
hegemonia alcançada por meio da dominação e implementação de um conjunto de 
valores e pensamento se faz dominante de maneira tácita. Acreditamos que as pági-
nas que nos propormos analisar ajudam a criar essas novas representações de mundo.

Pensar o Facebook como mídia contra-hegemônica ajudar a refor-
çar o argumento do senso comum de que a informação, principalmen-
te a das chamadas mídias tradicionais ou de referência, reflete, em al-
guns casos, uma inclinação intencional para favorecer uma perspectiva, um 
quadro de referências ou grupos de interesses sociais, uma posição política- 
-ideológica. Mas é um fato que o Facebook está cada vez mais sendo utilizado para 
rebater esse suposto favorecimento e que, ao fazê-lo, essas páginas adotam uma posi-
ção adversária a todas as outras perspectivas e interesses presentes no universo discur-
sivo de uma determinada sociedade. Falamos em suposto favorecimento porque no 
Brasil ainda não há pesquisas e estudos científicos que comprovem esse favorecimen-
to. Apesar de compartilharmos como se fosse uma evidência com provas empíricas 
a noção que a mídia de referência é de direita e inimiga de posições politicamente 
progressistas, que são as de esquerda. 

Nos Estados Unidos, a sensação de que a mídia favorece um determinado gru-
po político ou ideológico não é diferente. Entretanto, lá há apenas dois partidos po-
líticos (Republicano e Democrata), o que torna muito mais fácil identificar a qual 
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matiz ideológico os partidos pertencem. Há ainda nos EUA, vários estudos que se 
debruçam sobre a questão, dentre eles, os de Tien-Tsung Lee na Universidade de 
Comunicação do Kansas, que apontam que no país predomina o chamado “mito da 
mídia liberal”, com os adeptos do partido Republicano, mais conservadores, defen-
dendo a tese de que a mídia tradicional tem inclinações democratas e liberais (LEE, 
2005), o que pode ser comprovado com os recentes episódios envolvendo o presidente 
Donald Trump e a rede de televisão CNN, a quem acusa de ser parcial e de mentir2.

Em outro trabalho do Pew Research Center3, de 2011, percebeu-se que nada 
menos que 66% dos americanos achavam que as notícias publicadas não eram corre-
tas, 80% acreditavam que os meios de comunicação são influenciados por organiza-
ções e indivíduos poderosos, e 77% consideravam que o jornalismo sempre favorece 
um dos lados (GLYNN; HUGE, 2014).

O fenômeno tem nome, chamado (media bias), é muito utilizado pela Ciên-
cia Política como a hipótese de que a distorção política do noticiário é uma atitude 
explicável tendo em vista a psicologia social. (GOMES, 2011). Em resumo, para os 
estudiosos do media bias, as explicações acerca do funcionamento dos meios de co-
municação, ou acerca dos seus efeitos no público, não se encontram nem na lógica, 
nem na empiria, como se supõe comumente, mas são meras crenças provenientes da 
psicologia dos grupos, de uma coletividade. (VALLONE et al., 1985).

O fato é que, assim sendo, nada mais natural do que atacar a mídia supostamen-
te adversária no Facebook e produzir um discurso que seja conveniente ao próprio lado. 

São as estratégias de produção desses discursos nas páginas intituladas Esquer-
da Revolucionária, Quebrando o Tabu, Socialista Morena e Mídia Ninja que nos 
interessam neste ensaio. Qual é a condição enunciativa dessas páginas? Os pontos de 
vista (PDV) assumidos (locutores/enunciadores), sejam eles principais, ou secundá-
rios, podem ser considerados um mecanismo de argumentação? (RABATEL, 2005).

Desse modo, foi intenção da pesquisa observar três pontos específicos:
a) como classificar as temáticas ou pautas de cada postagem observada nas 
páginas;
b) as posições enunciativas assumidas pelo locutor-enunciador (L1/E1) princi-
pal em relação aos pontos de vista (PDV) atribuídos a enunciadores secundá-
rios (e2); 
c) se há diferentes vozes presentes nos discursos e quais as posturas enunciativas 
elas adotam em favor de uma orientação argumentativa.

2 Em um desses episódios, Donald Trump publicou no Twitter um vídeo no qual aparece agredindo uma 
pessoa com o logotipo da rede CNN no lugar do rosto. As imagens são de 2007, quando Trump era apre-
sentador do reality show O Aprendiz, e o homem derrubado é Vince McMahon, dono da World Wrestling 
Entertainment (WWE), empresa que promove shows de luta livre. 
3 Disponível em : <http://www.pewresearch.org/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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Para tanto, foram coletados e analisados4 os dados das páginas já menciona-
das durante todo o mês de março de 2017. A coleta de dados foi feita com o auxílio 
da ferramenta FanpageKarma. A escolha pelo mês de março se deu em função de 
acontecimentos já previstos marcados para o período, como o Dia Internacional da 
Mulher e duas manifestações contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária, então 
em votação no Congresso Nacional. Ao todo, foram coletadas 2.466 publicações. 

Utilizamos um recorte de quatro enunciados que, neste trabalho, exemplifica-
ram a descrição e análise dos dados. Também selecionamos algumas estratégias lin-
guísticas que encontramos nos posts e que nos ajudaram a responder às questões que 
propusemos inicialmente. São elas: a) modalizadores semânticos, como expressões 
adjetivadas e de avaliação e advérbios; b) índices de pessoas; c) tipos de fala (discurso 
direto, discurso direto livre, discurso indireto etc.); e d) operadores argumentativos.

1 A questão do ponto de vista (PDV)

São variados os recursos inscritos na língua que são relevantes para a construção 
dos pontos de vista (PDV) em um discurso. Estão entre eles os tempos verbais, recursos 
modalizadores, formas do discurso, etc. Dessa maneira, segundo Rabatel (2005), não 
existem marcas específicas do PDV, todavia, variadas estratégias linguísticas que atuam 
na construção do discurso. O autor revela que é possível imputar um PDV para os enun-
ciadores em segundo plano (e2), mesmo que eles não tenham falado nada. 

Nesse contexto, podemos considerar que, para Rabatel (2005), há diferentes 
modos de representar um PDV e eles estão diretamente ligados à maneira que se ma-
nifestam nos discursos locutor e enunciador. Essas relações entre PDV surgem a par-
tir do modo como o locutor (L1) e o enunciador (E1), ou seja, locutor e enunciador 
principais, como produtores de discurso, colocam-se em relação ao PDV de outros 
enunciadores (e2), ou seja, como se posicionam em relação ao discurso de outros. 
(RABATEL, 2005).

O que é dito no discurso pode ser assumido pelo locutor/enunciador principal, 
o qual é encarregado de gerenciar os dizeres ou a responsabilidade enunciativa que 
pode ser atribuída pelo locutor a outros enunciadores. Na perspectiva de Rabatel 
(2005), destaca-se a postura enunciativa de coenunciação que para o autor é copro-
dução de um PDV comum e partilhado por L1/E1 e um enunciador em segundo plano 
(e2).

Em um contexto interacional, particularmente nas interações orais (mas também 
na escrita, em contexto de discurso relatado), é desejável que o enunciador princi-
pal seja também aquele em relação ao qual se determinam outro locutores/anti ou 
coorientados em relação ao principal; neste caso, entram em jogo marcas intera-
cionais, sobretudo, quando os locutores coproduzem um PDV comum partilhado 

4 Todo o corpus desta pesquisa foi coletado pelo jornalista Rodolpho Dalmo.
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(coenunciação) ou quando o PDV de um dos locutores se impõe ao seu parceiro, que 
o retoma, o amplifica, sem por isso partilhar necessariamente esse PDV que, por 
sua posição dominante, pode ser considerado como sobre-enunciador (cf. Rabatel, 
2003b, 2004b) (RABATEL, 2005, p. 43).

Rabatel (2005) explica que o locutor é a primeira instância que produz mate-
rialmente os enunciados, o que acaba aproximando a noção de locutor da noção de 
vozes do discurso (RABATEL, 2005). Já o enunciador é a instância que se posiciona 
em relação aos objetos do discurso aos quais ele se refere, e ao fazê-lo é que eles to-
mam a responsabilidade para si. 

Consideramos, então, que um locutor de um determinado PDV nem sempre 
é a fonte enunciativa do dizer, pois não se trata, necessariamente, da instância que 
assume o conteúdo dito ou de uma determinada representação. Em seu trabalho de 
2005, traduzido por Emediato (2013), e também em Homo Narrans de (2016), Ra-
batel afirma que os estudos linguísticos têm mostrado que L1/E1 (locutor/enuncia-
dor principal) mobilizam estratégias linguísticas de atribuir uma posição a outros 
enunciadores ou hierarquizar um PDV de enunciadores em segundo plano. Assim, 
pode-se dizer que há enunciadores mais importantes que outros do ponto de vista 
da encenação discursiva do conteúdo. L1/E1 seria para Rabatel aquele que assume a 
responsabilidade enunciativa dos PDV, aquele a quem se atribui um grande número 
de PDV e uma posição argumentativa mais valorizada. 

Não trataremos da questão da hierarquização dos PDV neste ensaio porque 
não analisamos as interações e os comentários feitos entre os interlocutores das pá-
ginas, bem como porque as postagens escolhidas para exemplificação neste trabalho 
trazem um número limitado de enunciadores, uma vez que não tivemos acesso aos 
links de matérias e textos completos a que as postagens fazem referência.

2 O discurso político de esquerda

O discurso, que é o poder comunicativo da instância política, talvez seja uma 
das peças fundamentais para a chegada e/ou permanência dos políticos e dos par-
tidos no poder, visto que essa instância utiliza a todo tempo a razão e a emoção 
para seduzir ou persuadir a instância cidadã (CHARAUDEAU, 2006). É importante 
salientar que, no âmbito político, a ação caminha lado a lado com a palavra, e que 
a guerra de narrativas ou polarização de discursos entre direita e esquerda no Brasil, 
que temos acompanhado com maior ênfase nos últimos três anos, tem como objetivo 
justamente permanecer no poder. 

O poder comunicativo remete à busca pela dominação legítima — que, sem 
necessariamente justificar a violência, garante o acesso da instância política ao poder, 
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ou sua manutenção nessa posição —, pois ela se encontra permanentemente ameaça-
da por uma sanção física (golpe de Estado), institucional (derrubada do governo) ou 
simbólica (descrédito). (CHARAUDEAU, 2006).

Ainda segundo Charaudeau (2006, p. 21), “[...] o governo da palavra não é tudo 
na política, mas a política não pode agir sem a palavra.”. E, como no campo político, 
o sujeito enunciador está sempre buscando a legitimidade, os produtores desse dis-
curso devem utilizar a “regra dos quatro Cs” (ser claro, curto, coerente e crível) como 
pilares do seu trabalho. No que consistiria, então, o discurso político?

Concerne a tudo o que toca à organização da vida em sociedade e ao governo da 
coisa pública. [...] o que define o contrato do discurso político é a partilha entre a 
instância política e a instância cidadã de um mesmo ideal de sociedade: a primeira 
o propõe; a segunda o reivindica. O objetivo de busca da ação política é um “bem 
soberano” que une essas duas instâncias em um pacto de reconhecimento de um 
“ideal social” que é preciso querer atingir e para cuja obtenção é preciso dar-se os 
meios. (CHARAUDEAU, 2006, p. 189).

O discurso político também é um poderoso mobilizador de imaginários, sobre-
tudo, quando esse discurso é potencializado pela mídia. Segundo Charaudeau (2006), 
o termo imaginário apresenta diferentes sentidos conforme a sua posição no campo 
do pensamento filosófico. Já o conceito de imaginário sociodiscursivo, afirma Cha-
raudeau, tem suas bases no conceito de imaginários sociais de Cornelius Castoriades, 
que se refere aos imaginários como a capacidade de simbolização da realidade por 
um determinado domínio de prática social por um grupo. (CHARAUDEAU, 2006).

Ainda na perspectiva de Charaudeau (2006, p. 197), os imaginários são um sis-
tema de representação cognitivo discursivo que organiza sistemas de saber nos quais 
se diferenciam os saberes de conhecimento e os saberes de crença, cujo fundamento 
constitui os chamados imaginários sociodiscursivos.

É importante ressaltarmos o que neste ensaio estamos chamando de “esquerda 
política”, tendo em vista que na China temos uma esquerda, na Suíça outra, nos EUA 
outra, etc. Charaudeau (2006, p. 298-299) mais uma vez nos ajuda a explicitar bem 
esse ponto no que diz respeito ao discurso político da esquerda na mídia:

Se considerarmos o discurso da esquerda dita clássica, perceberemos a ausência de 
referências a uma sociedade igualitária que deveria se tornar realidade em razão da 
luta do povo explorado contra os possuidores exploradores. Não há mais esse dis-
curso da mística da classe operária [...]; nem de mística do igualitarismo [...]; nem 
de mística do triunfo do povo sobre o burguês, sendo que o próprio conceito de povo 
mudou de significado (ele não é mais reservado de forma exclusiva aos operários ou 
aos trabalhadores, mas abrange o conjunto das categorias sociais; nem de mística, 
enfim, de uma transformação da sociedade como motor das lutas populares). Ago-
ra, vemos um discurso que não mais se inscreve em uma perspectiva histórica nem 
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mais propõe a utopia, e que pode conduzir a certo desencantamento dos setores 
militantes.

O professor e cientista político Wilson Gomes (2012)5 identifica três esquerdas 
possíveis. 

a) A esquerda da “primeira geração republicana”. Para Gomes (2012), esta sur-
giu com a origem da democracia liberal na Europa e, conforme o seu mito de 
origem, tira o seu nome do fato de referenciar-se a um grupo que se sentava à 
esquerda no Parlamento francês. Para essa esquerda, a democracia é um siste-
ma que se apoia sobre dois princípios: igualdade política e liberdade política. 

Na democracia moderna, a esquerda representa aquela posição republicana que: 
a) considera que a Igualdade Política precisa produzir também (mais) igualdade 
ou justiça social; b) considera que a forma institucional da comunidade política, 
o Estado, é um instrumento básico para a promoção da justiça social. Isto é o que 
significa ser de esquerda em qualquer sistema republicano: você defende liberdade 
e igualdade política, mas considera que uma sociedade justa é aquela é quem, além 
disso, exista igualdade social. Quanta igualdade social é essencial haver, quanto o 
Estado precisa se empenhar nisso, se se trata de igualdade de bens ou igualdade de 
oportunidades… tudo é discutível e variável, mas ninguém é de esquerda se não for 
contra a desigualdade social.  (GOMES, 2012, p. 1).

b) A “esquerda da Segunda Geração”, pós-marxista, mantém os dois subprin-
cípios sobre a justiça social, mas, como ela é mais socialista que republicana, 
defende que toda democracia autêntica tem que ser direta e partir das forças 
autênticas da sociedade estão na base social. Nesse sentido, o lucro e proprie-
dade privada não são nada mais que uma maldição, uma vez que são frutos do 
“sangue do trabalhador”. Há na esquerda de segunda geração, segundo Go-
mes (2012), uma simpatia automática com as formas de luta dos trabalhadores. 
“Igualdade política e liberdades são menos importantes do que a igualdade 
social” (GOMES, 2012, p. 1).
c) Já a “Esquerda de Terceira Geração” considera que deve haver justiça social, 
sim, mas sem flexibilizar a liberdade e a igualdade políticas. Ela não atua na 
base social, como a esquerda anterior, mas nas minorias políticas e na proteção 
de direitos dos grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, ela admite capitalis-
mo e lucro, mas acha que tudo tem que ser guiado por valores relacionados à 
igualdade política e à justiça social. Para Gomes (2012), ela é menos socialista 

5 Disponível em: <http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2012/05/de-que-esquerda-voce-e-texto-de-wil-
son-gomes/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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e mais iluminista e tem mais interesse na igualdade de oportunidade do que na 
distribuição igualitária de bens. Também é favorável ao respeito das diferenças.

Um ponto que parece ser consenso entre os estudiosos da questão da esquerda 
política é a necessidade de se distinguir velha e nova esquerda. O ex-ministro Bres-
ser-Pereira (2000) afirma que o contrário disso seria assumir que no Brasil não exis-
tem as clássicas contradições entre direita e esquerda, é alegrar os conservadores que 
dizem ser centro. Ele afirma que esse espectro mais extremo acreditava que a classe 
trabalhadora estava para a esquerda como a classe capitalista estava para a direita. 
“Se no tempo de Marx essa dicotomia simples podia fazer algum sentido, não o faz 
hoje” (p. 1).

Outro ponto que Bresser-Pereira (2000) vê como crucial para a distinção dos 
espectros políticos é a globalização. Segundo ele, para a Nova Direita “[...] a glo-
balização é uma oportunidade; para a Velha Esquerda, uma ameaça; e para a Nova 
Esquerda, um desafio. (p. 144)” Bresser-Pereira (2000) afirma que, como esquerda e 
direita mudaram, o centro também mudou e continuaria mudando no nosso século, 
fazendo uma breve perspectiva do que estaria por vir 

[...] A esquerda também mudou nos anos 80 e 90, rejeitando a nacionalização e 
o planejamento, e afirmando o papel do Estado, no campo econômico, de com-
plementar o mercado na coordenação do sistema econômico, e defendendo a sua 
reconstrução e relegitimização. [...] nos anos 30, ele [centro] deslocou-se para a es-
querda, nos 70 voltou-se para a direita. [...] A partir da “crise do mercado” dos anos 
30, o centro voltou-se para a esquerda: o regime de políticas públicas tornou-se 
keynesiano. A partir da “crise do Estado” dos anos 70, deslocou-se para a direita 
neoliberal. Agora já é visível um novo e ainda tímido deslocamento do centro em 
direção à esquerda, na medida em que a nova social-democracia (ou a Terceira Via, 
como é chamada na Grã-Bretanha [...]) torna-se politicamente mais forte. Um des-
locamento que, se confirmado, tenderá a reduzir relativamente os conflitos internos 
dentro da esquerda, agora dominantes, enquanto na direita decadente surgem a de-
sordem e velhas formas de nacionalismo, senão nazismo, emergem. (BRESSER-PE-
REIRA, 2000, p. 145).

 
Para deixar mais claro o que diz em suas teses, Bresser-Pereira (2000) desenvol-

veu um QUADRO 1 com oito pontos e os respectivos posicionamentos, segundo ele, 
da velha e nova esquerda e da nova direita nos países em desenvolvimento.
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QUADRO 1 – Velha e nova esquerda e nova direita no séc. XXI

Fonte: Bresser-Pereira, 2000, p. 168.

A velha esquerda não está interessada em reformar o Estado. Gostaria de tê-
-lo grande e burocrático. A nova direita compreende a reforma como liberalização 
e privatização, ou como redução. Para a nova esquerda, reformar o Estado significa 
reconstruí-lo, aumentar sua capacidade, recuperar a poupança pública, superando 
sua crise financeira e envolvendo-se em uma reforma gerencial. Significa, também, re-
definir o papel do Estado, dando às organizações da sociedade civil um papel maior, 
seja na produção de serviços sociais ou científicos, seja exercendo controle social. 
(BRESSER-PEREIRA, 2000).

A conclusão de Bresser-Pereira (2000) é de que as sociedades chegaram a um 
dado nível de desenvolvimento econômico e político no qual as ideias da nova esquer-
da estão mais de acordo com os quatro objetivos políticos pelos quais luta a socie-
dade contemporânea: ordem, liberdade, igualdade e bem-estar social. Assim, a nova 
socialdemocracia é cada vez mais associada ao bom governo.

3 Os criadores de conteúdo

Nesta parte do trabalho, vamos traçar um perfil das quatro páginas analisadas, 
para entendermos quem as produzem, como são mobilizadas as temáticas que as 
páginas trazem, ou, no universo jornalístico, o que chamamos de pautas. Apesar de 
serem todas páginas de esquerda, muitos assuntos são tratados de maneiras diferen-
tes. Trabalhamos com a hipótese que os PDV ajudam a marcar essas diferenças. 
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O GRÁFICO 1 contém todas as pautas ou temáticas abordadas pelas páginas 
Esquerda Revolucionária, Quebrando o Tabu, Mídia Ninja e Socialista Morena du-
rante o mês de março. Muitas pautas que se referiam a pessoas foram por nós englo-
badas em pautas maiores. Críticas ao Doria, por exemplo, estão dentro das críticas 
ao PSDB e suas lideranças.

 
GRÁFICO 1 – Temas ou pautas das páginas no Facebook

Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Como podemos perceber no gráfi co exibido anteriormente, as pautas mais 
abordadas pelas páginas foram assuntos do mês das publicações analisadas. Pode-
mos citar as críticas à Reforma da Previdência e o Projeto de Emenda Constitucional 
(PEC) da Terceirização, o apoio à Greve Geral do dia 15, apoio ao Protesto do dia 31 e 
o dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), apoio às lutas feministas, críticas ao 
governo e ao presidente Michel Temer, apoio ao PT, Lula e Dilma e cobertura do mo-
vimento #OcupaPaulista, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores dos Sem 
Teto (MTST), liderado por Guilherme Boulos. De um modo geral, todas as pautas 
tinham uma conexão entre elas e com o que ocorria no cenário político do período.

Pautas históricas da esquerda, que Gomes (2014) chama de esquerda de segun-
da geração, aparecem na décima posição, com apenas 2% dos posts. Os discursos 
dessas publicações aparecem com um tom mais romântico e nostálgico. A primeira 
pauta clássica da esquerda, que é a crítica ao capitalismo e todas as suas derivações, 
não representa nem 1% das postagens.

No total, encontramos 219 temáticas ou pautas, distribuídas em 2.466 publica-
ções. Nesse caso, vale ressaltar que, em diversos posts, foram abordados mais de tema 
ou pauta, gerando uma média de 1,42 pautas por publicação. A Mídia Ninja também 
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tem um peso signifi cativo para a análise, pois, durante o mês de março, publicou 65% 
conteúdo a mais do que todas as outras páginas juntas.

O GRÁFICO 2, com dezenove tipos de publicações, comprova o poder da ima-
gem que revolucionou as comunicações, nos jornais e televisão, tornou-se ainda mais 
forte na era digital. Emediato (2015) já apontava o poder da imagem no Facebook. 

Uma das características do facebook e da internet em geral é a interação entre códi-
gos semiológicos, em especial, a verbo-visualidade. Raramente um post no facebook 
vem sem um suporte visual, que pode ser produzido pelo próprio sujeito ou pela 
captação de imagens na própria rede ou outros suportes, o que implica um trabalho 
importante de busca ou por via do compartilhamento comentado. A verbo-visuali-
dade é, assim, um aspecto constitutivo do dispositivo de uma rede social eletrônica. 
(p. 173).

GRÁFICO 2 – Os tipos de publicações

Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Os posts com imagem representam 40% da totalidade de todos os posts das 
quatro páginas. Se a somarmos aos posts com imagens compartilhadas de terceiros, 
esse número sobe para pouco mais de 45%.

Os vídeos e transmissões ao vivo ocupam os terceiro e quarto lugares, respec-
tivamente, nos tipos de publicações mais utilizadas. Unidos, esses dois tipos de con-
teúdo, originais ou de terceiros, representam quase 24% das publicações. Apesar do 
investimento do Facebook em vídeo, esses posts analisados ainda são 50% inferior às 
imagens estáticas. A transmissão ao vivo foi mais utilizada pela página Mídia Ninja. 
A ferramenta inclusive que deu destaque para o movimento nas Jornadas de Junho 
de 2013. Já o texto sem nenhuma imagem encabeça apenas o sétimo lugar entre as 
postagens. Ele foi mais utilizado pela página Socialista Morena.
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3.1 Esquerda Revolucionária

Verificamos que a página Esquerda Revolucionária é a que faz um discurso 
mais próximo da extrema-esquerda, ou a chamada por Gomes (2014) de esquerda de 
segunda geração. A página identifica-se, no Facebook, como “[...] um coletivo supra-
partidário, com diversas correntes à esquerda” (online), entre elas, a dos socialistas 
libertários, anarquistas, comunistas marxista-leninistas, trotskistas, nacional-pro-
gressistas, etc.

 A página Esquerda Revolucionária foi apagada do Facebook no dia 24 de mar-
ço, comprometendo oito dias de dados para a nossa pesquisa. Como a página era a 
que mais abordava pautas da extrema-esquerda nos seus posts, resolvemos manter os 
23 dias de dados coletados desta página. Já no dia 24, a página Esquerda Revolucio-
nária 2.0 (que hoje tem o nome da página original) publicou uma nota sobre o fato:

Camaradas, como já é do conhecimento de vocês nossa página principal “Esquerda 
Revolucionária”, foi removida arbitrariamente pelo Facebook, sem que tivéssemos 
a chance de nos posicionarmos e nos defendermos diante das falsas denúncias das 
quais somos alvos cotidianamente. Pedimos aos camaradas que nos seguem que 
migrem de imediato para nossa página reserva “Esquerda Revolucionária 2.0”. Não 
estranhamente, essa censura infantil acontece em um dos momentos mais importan-
tes no ponto de vista da mobilização das massas que manifestam genuinamente um 
sentimento de legítima defesa, diante dos desmandos do “CAPITAL”, personificado 
pelo governo fantoche que atua ilegitimamente no Executivo federal, tendo seus 
tentáculos em todos setores da política nacional. É chegado o momento de mostrar-
mos a verdadeira essência de lutadores em defesa do proletariado e não deixarmos 
perder nosso moral. Vamos às ruas, e que delas se façam nossas trincheiras. “Os 
poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a 
primavera inteira” – Che (ESQUERDA REVOLUCIONÁRIA, 2017, online).

Liderando os temas tratados na página, com quase 12% das citações, estão as 
pautas que remetiam às ideologias de esquerda — inclui-se aqui a própria esquerda 
de um modo geral —, como comunismo, marxismo, stalinismo, socialismo, boliva-
rianismo, guevarismo, leninismo e trotskysmo. Em segundo e terceiro lugares, com 
quase 19% de recorrência, aparecem as pautas mais atuais, na época, do cenário po-
lítico brasileiro, como críticas à Reforma da Previdência e posicionamento contrários 
ao governo brasileiro, ou à figura do próprio Michel Temer.

 Com pouco mais de 8% de abordagem aparecem as pautas com citações e 
apoios a líderes e representantes da esquerda. Eles variam entre ícones da política 
nacional — atual e do passado —, pensadores, guerrilheiros, escritores, presidentes, 
etc. Entre eles, por exemplo, Brizola, Fidel Castro, Lamarca, Brecht, Darcy Ribeiro, 
Engels, George Orwell, Gramsci, Malcom X, Marighella, entre outros. Essas publica-
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ções aparecem como citações, fotos históricas e homenagens. Vejamos um dos posts 
da página Esquerda Revolucionária que nos chamou muita a atenção em função da 
personagem mobilizada.

FIGURA 1 – Post Esquerda Revolucionária 

Fonte: Esquerda Revolucionária, 2017, online.

Observa-se que o locutor/enunciador principal (L1/E1), a página Esquerda Re-
volucionária, insere no discurso o PDV de Ciro Gomes, fonte enunciativa que ataca 
PMDB, alerta o Judiciário e dispara contra Dória. A análise revela atos de fala ilo-
cucionários que parecem instaurar um posicionamento enunciativo de coenunciação 
de L1/E1, ou seja, a página Esquerda Revolucionária parece concordar com o locutor 
enunciador em segundo plano (e2), Ciro Gomes. Entretanto, precisamos deixar claro 
que o post de a Esquerda Revolucionária é um compartilhamento de uma manchete 
de uma matéria publicada no JB online. Supomos que o acesso completo à matéria 
poderia nos remeter a um (PDV) mais variado e sofi sticado, o que poderia nos levar 
a falar em uma subenunciação. Não analisamos nenhum comentário ou apreciação 
acerca do post feita na página e também não tivemos acesso à matéria.

Ao mobilizar o enunciador (e2) Ciro Gomes, o discurso da página nos remete 
ainda ao que Charaudeau (2008) chama de princípio de infl uência, na qual o locutor 
escolhe diferentes estratégias para infl uenciar seu interlocutor. Dessa forma, poderá 
escolher infl uenciá-lo usando estratégias de sedução ou de credibilidade, por exem-
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plo. No caso desse post, o enunciador Ciro Gomes é agenciado como uma figura 
política de credibilidade e que apresenta condições éticas ou morais de atacar uma 
parte do setor político brasileiro e até mesmo alertar o Judiciário contra esse mesmo 
segmento. Mesmo sem ter se colocado, historicamente, à esquerda do espectro po-
lítico, ao contrário, ser herdeiro de uma tradicional família de ruralistas do Estado 
de Alagoas, com capital político à direita, Ciro Gomes é apresentado pela página 
Esquerda Revolucionária como um enunciador crível para os seguidores da página, 
majoritariamente de esquerda.

Percebemos que ao relacionar Dória a Collor, o locutor/enunciador principal 
orienta argumentativamente seu interlocutor a evocar um imaginário que remete à 
imagem do homem jovem, gestor eficaz, que chegou à presidência do Brasil em 1989, 
mas que foi retirado do poder, por meio de um impeachment, após denúncias de 
corrupção. O objetivo é, por meio da comparação, provocar efeitos de antipatia no 
espectador, demarcando a ruptura com opiniões daqueles que acreditam que, Dória, 
caso dispute as eleições presidenciais de 2018, possa vir a ser um bom presidente. A 
estratégia é desvalorizar a figura de Dória como um possível ator político para 2018, 
relacionando-o a Collor de Melo.

3.2 Mídia Ninja

O Mídia Ninja apresenta-se como grupo de mídia alternativa que se vale de 
ação engajada para cobertura de acontecimentos no Brasil e na América Latina. 

Surgido em 2013 com o desejo de pautar temas que não tinham a atenção dos veí-
culos tradicionais, o coletivo se estrutura como uma forma de “contranarrativa das 
ruas” com as chamadas Jornadas de Junho de 2013. Passam a articular de modo pe-
culiar narrativas, tecnologias, trabalho em rede e ação política de modo a configurar 
um tipo de midiatismo e midiativismo que por vezes de auto-denomina “jornalismo 
de guerrilha”. (BRAIGHI, 2016, p. 306). 

Hoje, a página tem quase 1 milhão e meio de curtidas, segue se comunicando 
de uma forma nunca antes vista e com um poder de engajamento muito grande. Esse 
sucesso quase instantâneo se deu muito ao fato de que a cobertura realizada pela 
Mídia Ninja é simples e disponível para qualquer um, segundos antes do início dos 
eventos.

Em entrevista concedida por Bruno Torturra e Pablo Capilé, criadores do Mí-
dia Ninja ao programa Roda Viva, no dia 5 de agosto de 2013, foram feitas duras crí-
ticas à industrialização do jornalismo e uma avaliação muito positiva do coletivismo 
e compartilhamento de informação.
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FIGURA 2 – Post Mídia Ninja

Fonte: Mídia Ninja, 2017, online.

O título do post Somos todos Dandara já revela uma proximidade do locutor/
enunciador principal (L/E1) com o ponto de vista de (e2), que são os travestis e tran-
sexuais que estiveram na Feira de São Cristóvão em protesto contra o assassinato de 
Dandara. O verbo “Somos”, na primeira pessoa do plural, revela o comprometimen-
to com o ponto de vista de (e2). Um dessses enunciadores segura o cartaz no post, no 
qual podemos ver os dizeres “Sou cearense, travesti, resisto!

Observamos que as marcas linguísticas reveladas por meio de alguns avaliativos 
(“declaração pública de repúdio”, “de forma alarmante”) direcionam a orientação 
argumentativa para condenar o assassinato da travesti Dandara.
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3.3 Quebrando o Tabu

A página Quebrando o Tabu foi lançada na internet em março de 2011, com 
quase 10 mil curtidas, três meses antes do lançamento do filme/documentário que 
leva o mesmo nome da página. O primeiro milhão de likes chegou quatro anos de-
pois. Hoje, a Quebrando o Tabu é uma das páginas mais curtidas no Facebook, com 
pouco mais de 7 milhões e 200 mil pessoas. 

O filme foi dirigido por Fernando Grostein Andrade e teve participações do ex- 
-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, dos ex-presidentes dos Estados 
Unidos Bill Clinton e Jimmy Carter, do médico Drauzio Varella, do ator mexicano 
Gael Garcia, do escritor Paulo Coelho, entre outros. O filme Quebrando o Tabu teve 
como principal objetivo permitir a abertura de um debate sério e bem informado 
sobre o complexo problema das drogas no Brasil e no mundo. Apesar de o filme ser 
fiel ao debate sobre a legalização e a descriminalização da maconha, a página aborda 
diversos temas, como religião, e pautas que pregam direitos civis, sociais e humanos. 
Um exemplo de pauta comum tratada pela Quebrando o Tabu são as relacionadas ao 
movimento LGBT, entre outras, ainda considerados tabus na nossa sociedade.

FIGURA 3 – Post Quebrando o Tabu

Fonte: Quebrando o Tabu, 2017, online.
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O título do post A convivência com a dúvida é mais do que saudável já colo-
ca em cena o PDV do locutor e enunciador principal (L/E1), a página Quebrando o 
Tabu. No segundo enunciado do post, E1 cria uma valorização identitária muito po-
sitiva e multifacetada da personagem Carl Segan, ao revelar que ele foi um renomado 
pesquisador das ciências, tendo atuado nas áreas da astrofísica, astronomia e cosmo-
logia. A utilização da marca linguística revelada por meio do advérbio de intensidade 
“mais” ao se referir ao conjunto de suas publicações científicas e de livros ajudam a 
atestar a credibilidade de Carl Segan. 

 Em seguida, para construir sua argumentação, por meio do conector “mas”, 
(relação semântica de adversidade), o locutor/enunciador principal (L/E1) do discur-
so introduz o PDV de Carl Edward Sagan. (e2). O conector “mas” é um operador 
argumentativo que em um primeiro momento poderia marca um desacordo do L1/E1 
com o conteúdo proposicional de (e2), mas não é o que acontece.

O fato de Segan ter escrito muito e ser um homem das ciências e de capacidade 
intelectual privilegiada mobiliza um imaginário discursivo de que esses atores sociais 
sempre estão corretos em seus pontos e vista, uma vez que são sempre embasados 
pela empiria e pela cientificidade. Entretanto, toda a orientação argumentativa do 
PDV de Segan, que afirma “mas posso estar errado” reforça o PDV de L1/E1 no título 
do post de que é bom conviver com a dúvida.

 No post em análise, instaura-se uma região de assunção, e/ou posicionamento 
enunciativo de coenunciação de L1/E1, ou seja, a página Quebrando o Tabu concorda 
com o locutor enunciador segundo (e2), no exemplo. (RABATEL, 2005; 2009; 2016).

3.4 Socialista Morena

A Socialista Morena é uma página originária de um blog independente, assim 
como boa parte das páginas no segmento das mídias sociais. Ele gera 100% da renda 
de Cynara Menezes (informação verbal)6, autora e criadora do blog e da página. 

Cynara Moreira Menezes é baiana, nascida em Ipiaú, região cacaueira, em 
1967. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1987. 
Desde então, percorreu as redações de vários veículos de imprensa, a começar pelo 
extinto Jornal da Bahia, Folha de S.Paulo, Estadão, revistas IstoÉ/Senhor, Veja, Vip 
e CartaCapital. Atualmente é colunista da revista Caros Amigos. É autora dos livros 
Zen Socialismo – os melhores posts do blog Socialista Morena, editado pela Geração 
Editorial, e O que é ser arquiteto, com João (Lelé) Filgueiras, e O que é ser geógrafo, 
com Aziz Ab’Saber, ambos pela editora Record. 

O blog foi transformado em site em agosto de 2017. Cynara. Menezes (2017) 
revela que não se preocupa apenas com os números de curtidas e compartilhamentos 

6 MENEZES, Cynara. Entrevista concedida ao jornalista Rodolpho Dalmo em 20 jun. 2017.
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da página. “Meu trabalho independe do ‘ibope’ das redes, procuro fazer uma cober-
tura diferenciada e de qualidade, movida apenas pelo que acho interessante jornalis-
ticamente e pela minha consciência.” (MENEZES, 2017).

Menezes (2017) disse que a grande publicação de textos é uma opção para es-
timular a leitura e o conhecimento dos seus leitores. Apesar de, segundo ela, a di-
vulgação do conhecimento seja o papel dos jornalistas, o papel social da profissão 
“[...] tem sido esquecido pela mídia comercial no afã de atacar o PT e a esquerda”. O 
alcance das publicações, menor por causa dos posts com textos, é compensado pelos 
vídeos, que a página começou a publicar com maior frequência em 2017.

Sendo declaradamente de esquerda, a página tem um tom mais revisionista, 
com posts criticando até a “ex-presidenta” Dilma Rousseff. No mês de março, os 
posts que prevaleceram foram as críticas a Temer e ao governo dele, ao PSDB e suas 
lideranças e à mídia. “Estes temas sempre ocuparam espaço no blog.” (MENEZES, 
2017).

Considero o PSDB um dos principais adversários da esquerda hoje, porque é opor-
tunista e capaz de se juntar à extrema-direita para tomar o poder, como vimos no 
impeachment. E, como meu site é assumidamente de esquerda, os tucanos sempre 
serão alvos prioritários. PMDB, então, nem se fala: publiquei nas redes sociais, ain-
da em 2013, que achava que o PT não deveria repetir a dobradinha com um partido 
que é suspeito de corrupção desde os anos 1980. Quanto à mídia, a crítica de mídia é 
uma das funções da imprensa alternativa, funcionar como ombudsman da imprensa 
dos coronéis midiáticos. (MENEZES, 2017)

A autora da página diz não ver problema nenhum em olhar para trás e ver os 
erros das chamadas experiências de “socialismo real” que, na verdade, descambaram 
para o puro totalitarismo, segundo ela. “Quem não faz autocrítica é a direita.” (ME-
NEZES, 2017). Com relação às mídias sociais, Cynara garante que a esquerda das 
mídias sociais “[...] tem defendido bastante a ideia de formação de uma frente, coisa 
que os partidos não parecem interessados e não movem um dedo para fazer. Nesse 
sentido, estamos mais próximos dos movimentos sociais.” (MENEZES, 2017).
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FIGURA 4 – Post Socialista Morena

Fonte: Socialista Morena, 2017, online.

O discurso do post começa com uma denegação que chama a atenção porque 
vai contra o que se espera quando o vídeo é divulgado, ou seja, que ele seja o mais 
divulgado e visualizado possível. Entendemos, portanto, a denegação como uma es-
tratégia enunciativa em que se desqualifica para sugerir o contrário.

O verbo “arrastar” denota uma atitude negativa por parte da empresa Habib’s 
e denunciar tal atitude é o objetivo de (L1/E1) ao divulgar nas redes sociais o vídeo 
que mostra o segurança arrastando João Victor. Verificamos também a ocorrência de 
coenunciação, pois o locutor/enunciador (L1/E1) concorda com o que foi veiculado 
pela revista CartaCapital e com os efeitos que o próprio conteúdo do vídeo pode 
gerar na audiência. 

Observamos que a expressão “de minha parte” constitui forma deôntica revela-
dora de estratégia de envolvimento e de assunção da responsabilidade enunciativa de 
L1/E1 com o enunciado posto pela revista CartaCapital. Da parte do L1/E1 a atitude 
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de arrastar João Victor é reprovável, a ponto de não se dever entrar mais no Habib’s. 
Ao construir um enunciado deôntico, o enunciador comprometesse com os dizeres 
de outros. Constata-se ainda que L1/ E1 hierarquiza o PDV da esfera jornalística que 
divulgou o vídeo, no caso, a revista CartaCapital.

Considerações finais 

Este trabalho nos revelou que o Facebook é um dispositivo midiático privilegia-
do no que diz respeito à capacidade de amplificar a divulgação dos posicionamentos 
da chamada esquerda política. No Brasil, as discussões e as polarizações sobre a po-
lítica não são diferentes das que se dão nos EUA, por exemplo, apesar da diferença 
significativa entre o número de partidos que existem entre os dois países. 

Na rede social, um amplo espectro de temáticas é mobilizado pelas quatro pá-
ginas de esquerda que foram analisadas. Percebemos ainda várias divergências dentro 
das alas ideológicas do próprio campo discursivo da esquerda. Apesar da análise ain-
da muito embrionária desse trabalho, conseguimos avaliar que os posicionamentos 
no campo da enunciação de L1/E1 em relação aos PDV de outros enunciadores no 
discurso são mecanismos argumentativos eficientes. 

O Facebook, no caso das páginas analisadas, seria o ambiente em que as ideias contra- 
-hegemônicas encontram divulgação e penetração para exercer um campo de luta. Sua 
importância estaria na ruptura com a via unidirecional da comunicação, que permite 
uma maior pluralidade e diversidade de informações e pontos de vistas. Avaliamos ainda 
que o Facebook pode ser pensado como uma plataforma em que o midiativismo está pre-
sente de maneira muito contundente como no caso das páginas analisadas neste trabalho.
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