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RESUMO

Neste trabalho, pretendemos discutir as estratégias discursivas da deputada federal 
Margarida Salomão (PT/MG) para tornar público seu engajamento à campanha 
#meuamigosecreto. É também nosso objetivo analisar o ethos da deputada, projetado a 
partir da interação entre ela (em suas postagens na rede social Facebook) e os comentários 
dos internautas. Procuramos observar as características das redes sociais, em especial 
do Facebook, que possibilitam que ela seja percebida como uma “rede complexa de 
circulação de discursos” (EMEDIATO, 2015). No que se refere às contribuições teóricas, 
destacamos os trabalhos de Amossy, Charaudeau e Emediato, no âmbito da análise 
do discurso; de Charaudeau, Gomes e Mira, no que se refere ao discurso político; e 
em relação à problematização das redes sociais, Recuero. Por meio de nossas análises, 
foi possível perceber que as postagens da deputada Margarida Salomão, referentes à 
campanha #meuamigosecreto, são percebidas com a finalidade de propaganda e de 
tomada de posição (MIRA, 2017) e que tais postagens substancialmente influenciam na 
construção de uma imagem positiva para a deputada.
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O engajamento de atores políticos nas redes sociais: 
uma análise discursiva da participação da deputada 
Margarida Salomão na campanha #meuamigosecreto

Introdução

Líderes mundiais em tempo gasto nas redes sociais1, os brasileiros 
implementaram em 2015 uma série de campanhas destinadas a dar visibilidade a 
lutas e assuntos ligados às mulheres e causas feministas, sobretudo com temáticas 
ligadas ao corpo e ao assédio sexual. Essas campanhas foram identificadas por 
jornalistas e por militantes como Primavera das Mulheres, em razão do engajamento 
e mobilização alcançados na Internet e também fora dela.

A primeira grande iniciativa foi a campanha #MeuPrimeiroAssédio, 
protagonizada pelo coletivo feminista Think Olga, que promoveu uma mobilização 
virtual para contar histórias de abuso na infância e na adolescência. A tag surgiu 
após a participante do programa MasterChef  Junior Brasil, Valentina, de 12 anos, 
ter sido alvo de assédio e comentários maldosos nas redes sociais. Inicialmente 
usada exclusivamente por brasileiros, a hashtag causou repercussão nas redes sociais 
e passou a ser usada em inglês (#firstharrassment) por mulheres da Grã-Bretanha, 
Estados Unidos, Chile, Portugal e Holanda, também com o propósito de relatar os 
primeiros assédios sofridos. Em seguida, surgiu a campanha #AgoraÉqueSãoElas, 
com a proposta de que colunistas homens cedessem seu espaço na grande mídia ou 
em blogs de grande alcance, por uma semana, para que as mulheres escrevessem sobre 
as pautas importantes na luta por direitos iguais entre os gêneros. 

Em novembro de 2015, internautas brasileiros, capitaneados pelo coletivo 
feminista Não me Kahlo, deram início à campanha #meuamigosecreto2, com 
o intuito de fomentar discussões a respeito do machismo, preconceito e demais 
opressões vivenciadas pelas mulheres, por ocasião do Dia Internacional da Não 
Violência contra as Mulheres. Fazendo um paralelo com a brincadeira típica de final 
de ano, o amigo-oculto, a campanha expõe atitudes machistas que costumam passar 
despercebidas ou que estão veladas em nosso cotidiano, nos ambientes de trabalho, 
familiar e nos espaços públicos. 

1 De acordo com a pesquisa Digital Future Focus, realizada pela agência ComScore, os brasileiros são as pes-
soas que ficam mais tempo nas redes sociais, totalizando uma média de 650 horas mensais exclusivas ao uso 
das redes. Disponível em: <http://blogs.uai.com.br/olhaso/2017/07/12/brasileiro-domina-redes-sociais/>. 
Acesso em: 30 jul. 2017.
2 A campanha foi iniciada no Twitter, mas se desdobrou em páginas no Facebook e no livro #MeuAmigoSe-
creto:Feminismo além das redes, de autoria de Gabriela Moura, Bruna de Lara, Thaysa Malaquias e Paola 
Barioni.
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Essa campanha, em especial, conseguiu uma grande mobilização virtual, destacando- 
-se como adeptas mulheres representantes do cenário político brasileiro, como a ex-
candidata à presidência da república Luciana Genro e as deputadas federais Jandira 
Feghali e Margarida Salomão. O uso das mídias sociais (e, por conseguinte, a participação 
em campanhas dessa natureza) por personalidades políticas sinalizam uma importante 
estratégia de tais agentes no que se refere à tomada de posições, à projeção de imagens 
e à constante visibilidade. Concordamos com Mira (2017), para quem a visibilidade é 
percebida como uma das principais características da mídia no âmbito político.

No contexto da campanha anteriormente descrita, chamou-nos a atenção as 
postagens realizadas pela deputada federal Margarida Salomão (PT/MG). Tais pos-
tagens foram previamente produzidas por sua assessoria de comunicação com apa-
rente finalidade de não só demonstrar inserção na campanha, mas também denunciar 
e atacar adversários políticos. Assim, neste trabalho, pretende-se discutir as estraté-
gias discursivas da deputada Margarida Salomão, para tornar público seu engaja-
mento à campanha #meuamigosecreto. É também nosso objetivo analisar o ethos da 
deputada, projetado a partir da interação entre ela (em suas postagens na rede social 
Facebook) e os comentários dos internautas. 

Procuramos observar as características das redes sociais, em especial do Face-
book, que possibilitam que ela seja percebida como uma “rede complexa de circula-
ção de discursos” (EMEDIATO, 2015). No que se refere à análise das postagens de 
personalidades políticas, baseamo-nos em categorias analíticas adotadas por Mira 
(2017). Em relação aos pressupostos da análise do discurso, adotamos como princi-
pais aportes teóricos as contribuições de Charaudeau (2006; 2008), Amossy (2005; 
2006) e Emediato (2015).

1 A comunicação política sob a influência da retórica aristotélica

De acordo com Gomes (2004), a política pode ser compreendida como um campo 
de disputas e de conflitos entre sistemas de pensamento. Charaudeau (2006, p. 16) acres-
centa que a política “[...] se inscreve em uma prática social, circula em um certo espaço 
público e tem qualquer coisa que ver com as relações de poder que aí se instauram”.

Para ambos os autores, a atividade política e sua reverberação (comunicação 
política, para Gomes e discurso político, para Charaudeau) apresentam uma forte 
relação com a retórica aristotélica, isto é, a retórica caracteriza-se como técnica de 
produção discursiva que visa garantir a persuasão. Tem como principais elementos 
a noção de pisteis (provas), lexis (elocução) e taxis (disposição). Isso quer dizer que 
para construir um discurso persuasivo, seria necessário escolher os elementos dis-
cursivos em função da estratégia argumentativa adotada e encadeá-los de modo a 
alcançar seus objetivos.
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As formas de raciocínio irão permear os meios que podem levar à persuasão. 
Aristóteles (2005) propõe três meios de persuasão ou provas do discurso: o ethos (ca-
ráter do orador), o pathos (disposições criadas no auditório) e o logos (discurso em 
si ou a razão persuasiva que ele representa). A preponderância de uma determinada 
prova em relação a outra vai depender do gênero, da finalidade e do contexto sócio-
-histórico no qual o discurso está inserido. Desse ponto de vista, Gomes (2004) acres-
centa que, na política, os atores adaptam seus quadros de referência à administração 
das impressões do público.

O enunciador, ainda de acordo com o pensamento aristotélico, quando enuncia 
algo e, consequentemente, apresenta uma imagem de si (ethos), para persuadir seu au-
ditório, pode empregar a phrônesis (prudência, sabedoria, razão prática), a areté (virtu-
de, sinceridade, caráter) e a eunóia (benevolência, solidariedade, disposição ativa). São 
essas as principais características para a projeção de imagens de si favoráveis e positivas.

Esta preocupação com a imagem parece ser a tônica do discurso político. Se-
gundo Gomes (2004, p. 268), “[...] forma-se a imagem de alguém a partir do que ele 
diz ou do que é dito sobre ele, do que ele faz, da sua capacidade reconhecida de fazer e 
do que dele é feito”. Por essa perspectiva, percebemos ser cabível a discussão de ethos, 
na condição de prova retórica, como umas das principais estratégias discursivas na 
prática social política, já que, por esse prisma, mais importante do que o político de 
fato possuir características positivas para a investidura do cargo, é preciso que ele 
pareça possuí-las. 

Apesar de uma aparente simplicidade, o emprego do ethos é variado e pode 
acarretar problemas de compreensão diante da diversidade de usos e concepções teó-
ricas. De acordo com Auchlin (2001, p. 201):

Através de alguns de seus empregos, em retórica, em pragmática, em estilística, até mesmo em 
didática, o ethos é concebido como mais ou menos dialogal (Vs. monologal), mais ou menos 
focal (Vs. enquadrante), mais ou menos moral (Vs. técnico), mais ou menos convencionaliza-
do (Vs. emergente), mais ou menos intradiscursivo (Vs. mundano), mais ou menos abstrato 
(Vs. concreto, carnal). 

A noção de ethos, vista sob uma perspectiva discursiva, deve contemplar suas 
características dinâmicas e dialogais, entendendo-o como parte integrante da troca 
comunicativa e constituído pela construção discursiva, pelo imaginário social e pela 
autoridade institucional. Amossy (2005) relembra que, conforme propõe Benveniste, 
ao produzir um enunciado, isto é, ao colocar a língua em funcionamento, o locutor 
coloca-se como sujeito e inscreve sua subjetividade. É por se apresentar como mate-
rialidade linguística que o ethos está relacionado às marcas de enunciação: para que 
este possa ser compreendido como imagem apresentada no e pelo discurso, deve-se 
recorrer às tais circunstâncias enunciativas.
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A constituição do ethos, portanto, será realizada a partir de uma relação en-
tre as escolhas do locutor (de acordo com suas visadas) e o seu ethos prévio, que é 
composto pela representação coletiva e pelos estereótipos que o auditório produz 
a respeito deste. O ethos prévio precede a projeção de uma imagem por meio do 
discurso a cada situação de comunicação e se apoia em elementos exteriores, como 
os imaginários resultantes do evento enunciativo e de discursos anteriores, além dos 
elementos dóxicos relacionados àquele orador (posição social, papel social, estereó-
tipos, etc.). Todavia, para que as imagens projetadas pelo locutor sejam legitimadas 
pelo auditório, é preciso que haja uma adequação, isto é, que essas imagens sejam 
partilhadas pelos interlocutores e sejam admitidas como representações ancoradas 
socialmente. De acordo com Amossy (2006), se o discurso se apoiar em crenças não 
compartilhadas pelo auditório, ele tende a ser rejeitado.

Em um contexto de sociedade midiatizada, a atividade política, sobretudo no 
que diz respeito à construção de imagens de seus atores, vê-se ainda mais atrelada 
às mídias para conseguir visibilidade, para alcançar credibilidade e captar seu audi-
tório. As mídias, mas, sobretudo, a Internet, permitiu uma maior disseminação de 
informações acompanhadas de um possível engajamento ou ativismo por parte dos 
interlocutores, alterando também alguns processos sociais:

Este panorama da evolução técnica dos veículos de comunicação permite-nos ob-
servar que a sociedade civil também passa por mutações organizativas, procedimen-
tais, culturais e políticas intimamente atreladas às mudanças nas relações econômi-
cas, à configuração do Estado e aos próprios processos de mediação e socialização. 
Torna-se imperativo considerar que a interface entre a comunicação e a política, a 
comunicação política, também engendra traços destas relações estabelecidas entre 
os campos sociais nos quais o poder, em suas mais variadas facetas, está em disputa. 
(MIRA, 2017, p. 24-25).

Nesse cenário, os autores Miguel e Biroli (2010) apontam que a relação entre 
mídia e política é fortemente marcada pelo atributo da visibilidade, como forma de 
alcance de um capital político. É por meio do atributo da visibilidade que são co-
locadas em pauta discussões e temas de interesse público (e por que não dos atores 
políticos). Para tais discussões, são atribuídos valores e representações que podem ser 
usados com finalidades distintas pelos atores políticos. De acordo com os autores:

[...] as formas dessa visibilidade contribuem para abrir ou fechar oportunidades e, 
desse modo, orientam as carreiras políticas. Possuem impacto sobre a compreensão 
que os cidadãos comuns têm da política e do comportamento de atores específicos 
e fazem parte, também, das relações e formas de valorização dentro de partidos 
políticos e em diferentes espaços e dimensões em que essas carreiras se constroem. 
Por isso, a gestão da imagem pública, que é sobretudo a gestão da visibilidade pes-
soal na mídia, é uma preocupação central e permanente dos atores políticos e não 
se limita aos períodos de competição eleitoral. (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 696).
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Os autores acrescentam que os agentes no campo político se constituem como 
representantes, de maneira que se consideram ou são considerados “porta-vozes” de 
seus representados. Assim, os sujeitos políticos concorrem nas diversas instâncias mi-
diáticas pelo direito de falar em nome de outros ou por visibilizarem o engajamento 
próprio em relação a temáticas de interesse de seus representados. Vale ressaltar que, 
de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República (Secom), 79% dos entrevistados fazem uso da te-
levisão como meio de informação. Outras mídias destacadas pelos entrevistados com 
a mesma finalidade de informação são o rádio (55%) e a Internet (48%).

2 Redes sociais como espaço de circulação de discursos e de visibilidade política

As redes sociais virtuais têm permitido a alteração de algumas lógicas e ex-
periências sociais, ampliando potencialmente as informações políticas e culturais e 
oferecendo possibilidades de atuação e engajamento em tais esferas a grupos e pes-
soas diversificados. Principalmente com as possibilidades midiáticas e tecnológicas 
oferecidas no meio digital, alguns papéis sociais de sujeitos do discurso foram sendo 
alterados. Transmitir informação não é mais atividade reservada aos profissionais da 
televisão ou do rádio. A mídia digital, em suas diferentes plataformas e ferramentas, 
permite que diferentes sujeitos, de espaços de fala diferenciados, se tornem enuncia-
dores e que alcancem alguma visibilidade.

Dentro desse contexto de enunciação digital, destacamos as redes sociais. Ra-
quel Recuero (2009) indica que as redes sociais na Internet se constituem das repre-
sentações dos atores sociais, manifestadas por meio de perfis, blogs, fotologs e das 
conexões que tais atores estabelecem. Essas conexões são os elementos estruturantes 
nos quais as representações compõem as redes sociais. Assim, Recuero (2009) aler-
ta-nos para não confundirmos redes sociais com os diferentes sites que as suportam. 
Todavia, para este trabalho, seguiremos nomeando, metaforicamente, sites de redes 
sociais como redes sociais, apenas com o intuito de facilitar a discussão.

A influência da retórica aristotélica também parece estar presente na Internet e, 
sobremaneira, nas redes sociais. Emediato (2015) propõe que:

a internet, e em especial, as redes sociais, parecem se abrir a todos os aspectos da expressão 
humana, em diferentes códigos semiológicos, permitindo tanto aos cidadãos comuns, como 
aos “mais sábios dos homens”, para retomar expressão antiga de Aristóteles, tomar a pala-
vra, sem pedir permissão, nesta ágora cibernética de retórica virtual. (p. 172).

Assim, o autor propõe que as redes sociais, particularmente o Facebook, sejam 
também percebidas como redes de discursos, nas quais são estabelecidas diferentes 
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relações discursivas, por diferentes atores e por meio de distintos gêneros, numa ca-
deia enunciativa essencialmente dialógica. Especificamente em relação às modalida-
des técnicas de enunciação potencialmente exequíveis pelos usuários do Facebook, 
estão a publicação, a curtição (com suas diferentes reações), o comentário e o com-
partilhamento.

Outro recurso digital dos diversos conteúdos e dispositivos encontrados na In-
ternet são as hashtags. Trata-se da inserção do código “#” antes de palavras-chave, a 
fim de tornar tal palavra pesquisável e recuperável no contexto da Internet. Quando 
usadas, as hashtags proporcionam uma interação dinâmica e servem agrupar deter-
minadas informações em específicos tópicos ou temáticas de discussão. Assim, como 
recurso discursivo digital, a hashtag permite um caráter unificador e centralizador de 
discussões, possibilitando o engajamento de sujeitos diversos em torno de uma mes-
ma causa e também permitindo a constituição de um arquivo digital sobre a temática. 
No caso específico das campanhas protagonizadas pelas redes sociais, estas foram or-
ganizadas em torno de hashtags, viabilizando a unificação de discursos em torno do 
debate de gênero e da violência contra mulher, aproximando sujeitos com diferentes 
experiências em torno do tema e oferecendo a possibilidade de relato, independente 
das origens das postagens, bem como das experiências relatadas.

Em termos de caracterização dos atores discursivos nas redes sociais, é comum, 
conforme Recuero (2009), que estes se apresentem por uma espécie de perfil, consti-
tuídos por uma identificação de nome, de uma imagem e por vezes de uma descrição. 
Essa configuração permite-nos retomar a discussão do ethos como construção de 
uma imagem de si. O sujeito inscrito em uma rede social, por meio de seu perfil e, por 
conseguinte, de suas atividades discursivas da rede, encontra ali um espaço profícuo 
para autoexibição e para mostra-se como um sujeito com qualidades e atributos coin-
cidentes com a imagem que quer projetar. Segundo Emediato (2015):

Nesse espaço, os locutores assumem as mais diversas posições enunciativas e papéis 
comunicacionais self-exposição pura e simples do rosto ou do corpo, à exibição de 
posicionamentos políticos e ideológicos que dialogam em uma luta discursiva que 
se estende em diversos campos de práticas sociais. (p. 172).

Nesse cenário, em que todos potencialmente podem falar e interagir, a atividade 
política parece ganhar um lócus privilegiado de ação. As diversas ferramentas técnico- 
-enunciativas e os recursos de sociabilidade emergidos pelas redes sociais favorecem 
a discussão de temas políticos e assuntos relevantes para a sociedade e permitem a 
projeção dos sujeitos políticos como engajados nesse debate.

Quanto ao favorecimento de discussões de temáticas de interesse público nas 
redes sociais, é possível dizer que as mídias digitais e, principalmente as redes sociais, 
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têm se configurado como ambientes comunicacionais que permitem a criação de la-
ços, permitindo a articulação de pessoas em grupos e articulando em ações coleti-
vas nas próprias plataformas e também fora delas. No contexto nacional, podemos 
mencionar as manifestações coletivas que eclodiram no Brasil, em junho de 2013, e 
também o destaque que debates de gênero e de causas feministas têm alcançado nas 
redes sociais e, principalmente, pelas campanhas de mobilização.

Os temas e os conteúdos veiculados pela mídia podem influenciar e ter efeitos 
na agenda do debate público. Os atores políticos, portanto, veem na oportunidade 
de inserção nesse debate uma forma de conquista de visibilidade e de capital político. 
Mira (2017) desenvolveu um estudo sobre as estratégias de visibilidade midiática e de 
conexão política e eleitoral com o cidadão/eleitor nos dois primeiros anos de man-
dato de quatro deputados federais pelo estado de Minas Gerais. Em uma análise da 
fanpage dos deputados, o autor procurou detectar as diferentes ênfases da atividade 
congressual evidenciadas pelos deputados em suas postagens. Em sua análise, Mira 
(2017, p. 78) detecta as seguintes ênfases:

a) Propaganda: ações produzidas para difundir valores sobre o candidato. A 
construção/reforço de atributos é uma atividade perene do mandato com o ob-
jetivo de constituir uma valência positiva sobre as imagens públicas. Congres-
sistas em atividade (com mandatos) têm a vantagem de serem mais conhecidos 
que os desafiantes em função das frequentes visitas, dos discursos não políticos 
para públicos locais e da produção de material publicitário.

b) Crédito reivindicado: ações orientadas para gerar confiança em relação aos 
políticos entre financiadores de campanha, empresas, associações, sindicatos 
e demais grupos que possam lhe acrescentar diferenciais competitivos como 
recursos, votos, influência, etc. A lógica é fazer o eleitor acreditar que o parla-
mentar produz ações desejáveis – desSa forma, ele pode produzir novas ações 
desejáveis no futuro. Destaca-se, a reivindicação de crédito nas ações e a busca 
por oportunidades nas quais se engajar (causas, bandeiras, questões, sugestões 
e legislações), além da tentativa de destacar sua participação em ações governa-
mentais (leis, emendas, programas, ações, etc.) que possam gerar um senso de 
responsabilidade do ator político sobre a realização.

c) Tomada de posição: ações de enunciação pública de juízos/posições sobre 
algum tipo de interesse dos atores políticos, as quais se distinguem por duas 
finalidades governamentais, os fins, quando se vê uma saída última para de-
terminadas questões, e os meios, quando se propõe uma forma ou mecanismo 
específico. Tomada de posição discursiva em grupos distritais, em aparições na 
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televisão, cartas, informativos, releases para a imprensa, livros de ghost writers, 
artigos em revista e até entrevistas com cientistas políticos.

As ênfases anteriormente mencionadas poderão ser materializadas em posta-
gens com visadas discursivas diversas, como projeção de ações realizadas pelo depu-
tado, prestação de contas do mandato, divulgação de agendas, projetos, sinalização 
de vínculo partidário-ideológico, entre outras. Independente da visada discursiva 
prioritária, somos levados a crer que, em função de estarem sendo realizadas em uma 
lógica de autocentrada (EMEDIATO, 2015), isto é, de serem realizadas em um meio 
caraterizado pela self-exposição, acreditamos que todas essas postagens serão impor-
tantes elementos de constituição do ethos dos candidatos.

3 A deputada Margarida Salomão na campanha #meuamigosecreto: estratégias 
discursivas para a construção do ethos

A fim de compreender a rede social como rede de discursos e como importante 
elemento de constituição do ethos, propormos, neste artigo, a análise das postagens 
da deputada Margarida Salomão no contexto da campanha #meuamigosecreto. In-
teressa-nos compreender a finalidade discursiva da postagem, procurando encontrar 
marcas das ênfases destacadas por Mira (2017), mas, sobretudo, encontrar as marcas 
discursivas da projeção do ethos da deputada.

Margarida Salomão é deputada federal, filiada ao Partido dos Trabalhadores 
(PT), pelo estado de Minas Gerais. A deputada, eleita por quociente partidário em 
2014, tem como base eleitoral a cidade de Juiz de Fora (MG) e a Zona da Mata Mi-
neira. Além da carreira política, Margarida Salomão é professora universitária, pes-
quisadora e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

No dia 25 de novembro de 2015, a deputada Margarida Salomão, publicou em 
sua fanpage3 no Facebook, as três imagens4 abaixo:

3 O Facebook oferece três tipos de perfil: o perfil de usuário, a fanpage e o grupo de discussão. A fanpage 
é destinada a divulgação de uma empresa, marca, organização, celebridade, ideia ou afins. Entre suas prin-
cipais vantagens, destacam-se a programação de publicações, a possibilidade de adicionar um local físico, 
múltiplos administradores, quantidade de curtidas ilimitadas, envio de mensagens em massa e estatísticas.
4As imagens foram coletadas diretamente da fanpage da candidata, no Facebook, em dezembro de 2015.
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FIGURA 1 – Postagem #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.

FIGURA 2 – Postagem 2 #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.
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Figura 3 – Postagem 3 #meuamigosecreto Margarida Salomão

Fonte: Fanpage da candidata no Facebook.

As três postagens constituem-se de imagens produzidas com uma fotografia de 
fundo e uma inscrição textual posicionada na parte central da fotografia, dificultan-
do parcialmente a identificação dos sujeitos nela retratados. Além desses elementos, 
na parte debaixo das imagens, encontramos a logo da deputada, como uma espécie 
de assinatura, de autoria das imagens.

As inscrições textuais são produzidas dentro da lógica, isto é, do contrato de 
comunicação proposto pela campanha: o texto começa com a hashtag (#meuami-
gosecreto), de modo não só a identificar que a postagem faz parte daquele contexto, 
mas também permitir a recuperação das postagens por meio da hashtag. Entende-
mos o contrato de comunicação, conforme propõe Charaudeau (2008), como espécie 
de acordo partilhado para a produção de um determinado ato de linguagem. Todo 
acordo, apresenta para seus interlocutores um espaço de restrições, materializadas 
em instruções sociais e discursivas que devem ser observadas para a comunicação 
se efetivar. Mas o contrato oferece também um espaço de manobras, isto é, permite 
que os sujeitos interlocutores executem estratégias discursivas capaz de individualizar 
sua produção e de escapar às limitações iniciais. Esse espaço de manobras é marcado 
pela intervenção do sujeito e está relacionado ao projeto de fala desse sujeito, às suas 
expectativas, aos posicionamentos e imaginários sociodiscursivos.
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A expressão #meuamigosecreto esteve sempre grafada em cores diferentes dos 
textos que as sucediam, de modo a favorecer um destaque para a campanha. Essa 
primeira parte da inscrição textual, já nos permite identificar a ênfase tomada de po-
sição apontada por Mira (2017). No caso, percebemos que a candidata se apresenta 
como participante de uma campanha que ganhou visibilidade na data em questão e 
que, portanto, esteve atenta aos debates contemporâneos da sociedade e ao uso das 
redes sociais.

O texto propriamente dito também é produzido conforme as instruções do 
contrato de comunicação da campanha: trata-se da descrição de um sujeito que apre-
senta atitudes ou comportamentos machistas. Amparada na brincadeira do amigo se-
creto, a campanha propõe, como restrição desse contrato de comunicação, que sejam 
descritos sujeitos e atitudes machistas, mas que essas se conservem no anonimato. 

O sujeito denunciado na primeira postagem é um policial civil, responsável por 
tiros durante a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo e a violência, em Bra-
sília, em 18 de novembro de 2015. Nesse caso, não conseguimos precisar a identidade 
do sujeito denunciado já que, na ocasião, dois policiais civis, um do Maranhão e um 
do Distrito Federal, foram presos por atirarem para o alto, durante a marcha, por 
terem, supostamente, sido agredidos. Nesse caso, o anonimato do sujeito denunciado 
é parcialmente preservado.

Nas outras postagens da deputada Margarida Salomão, a restrição do anoni-
mato rapidamente é desfeita, já que as descrições realizadas são referentes a sujeitos 
e situações de conhecimento público. Também as imagens, ainda que parcialmente 
cobertas pela inscrição textual, auxiliam na identificação dos sujeitos e situações des-
critas, servindo como uma espécie de confirmação das identidades projetadas pela 
inscrição textual. Assim, podemos pensar que as fotografias funcionam como um 
atestado de veracidade do que foi verbalmente dito. 

Acreditamos que a identificação dos sujeitos descritos – tanto pelas inscrições 
textuais, quanto pelas imagens – consiste numa estratégia discursiva da candidata. 
Margarida Salomão demonstra não só um engajamento com a campanha e com fi-
nalidade de tomada de posição em temas de debate público contemporâneo, mas em 
realmente denunciar, em expor sujeitos cujas condutas são reprováveis, machistas e 
misóginas.

Dois dos sujeitos denunciados pela deputada como “amigo secreto” são, na-
quele momento, colegas de plenário: o deputado federal Jair Bolsonaro (postagem 
2) e o então deputado federal Eduardo Cunha (postagem 3). Em ambos os relatos, 
Margarida apresenta atitudes machistas e misóginas realizadas por tais deputados no 
exercício da atividade congressual. 

No caso de Bolsonaro, trata-se de uma apologia ao estupro e uma intimidação 
à colega parlamentar, com cunho violento e machista. A deputada evidencia o silen-
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ciamento do Congresso Nacional frente ao evento relatado (“ele não sofreu nenhuma 
penalidade na casa”) e alerta sobre a popularidade dele no contexto nacional (“ainda 
é um dos deputados mais votados do país”). 

No caso de Cunha, a deputada nomeia-o como autor de um projeto de lei mi-
sógino (“é autor do projeto de lei que restringe o atendimento médico de mulheres 
vítimas de violência sexual”) e evidencia a complacência da mídia com o deputado 
e com as questões por ele defendidas (“ganhou espaço no maior jornal do país para 
se vitimizar”). Interessante notar que, nesse caso, Margarida prefere não nomear o 
projeto de lei como “lei antiaborto”, expressão popular utilizada para caracterizar o 
projeto, já que o léxico aborto poderia suscitar uma desaprovação de determinados 
interlocutores da mensagem.

Diante de tais relatos, entendemos que a candidata parece querer atribuir aos 
dois parlamentares (e, por conseguinte, ao Congresso e à mídia) um (des)crédito, já 
que atribui, a um, a autoria de um projeto de lei que está e desacordo com as causas 
defendidas pela campanha #meuamigosecreto e, a outro, a incitação à violência con-
tra a mulher, em razão da declaração proferida em atividade parlamentar.

Outra estratégia discursiva da candidata que merece destaque é o fato de as 
condutas e atitudes denunciadas não terem sido direcionadas a ela, mas a outras 
mulheres. Assim, Margarida não se projeta como sujeito-alvo direto e exclusivo das 
vivências agressivas, mas visibiliza as agressões sofridas por outras mulheres, eviden-
ciando para si um valor de ativismo e de sororidade.

No contrato de comunicação da campanha, estava proposto que fossem de-
nunciadas atitudes machistas e violentas que costumam passar despercebidas no co-
tidiano. Nas postagens, Margarida descreve situações que já haviam sido, inclusive, 
noticiadas, e que, portanto, eram de conhecimento público. Essa opção por tratar de 
situações publicamente já conhecidas é por nós considerada outra estratégia discursi-
va, já que permite uma identificação rápida e direta de seus sujeitos destinatários, isto 
é, os envolvidos na campanha #meuamigosecreto e seus seguidores nas redes sociais. 
A denúncia, no caso, validava-se diante da ausência de punições, do silenciamento 
da mídia para os casos descritos ou mesmo para o alerta quanto à popularidade dos 
sujeitos denunciados.

Vale ainda destacar que a presença da logo da deputada contribui para uma du-
pla ênfase de atividade congressual, conforme Mira (2017). A primeira, diz respeito 
ao atestado de autoria da publicação, materializando a tomada de posição da depu-
tada não só na campanha, como anteriormente mencionado, mas como o compro-
misso da denúncia efetiva dos sujeitos, por meio da identificação precisa dos sujeitos 
descritos. A segunda ênfase diz respeito à propaganda da própria deputada. Ao apre-
sentar um material gráfico com a identidade visual de outros materiais de cunho pu-
blicitário, a postagem configura-se também como propaganda política da candidata. 
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Em síntese, é possível dizer que ainda que as postagens tenham como finalidade 
inicial a identificação do engajamento da deputada na campanha #meuamigosecreto 
e, por conseguinte, a denúncia de comportamentos machistas e violentos, como fina-
lidade correlata, temos a construção do ethos da deputada. Margarida apresenta-se 
como uma deputada efetivamente envolvida com as causas sociais projetadas em sua 
bandeira de campanha e engajada com a militância, com o debate público de temas 
contemporâneas e ativamente participante das redes sociais. Conforme Charaudeau 
(2006), um sujeito político não deve abandonar ou mesmo enfraquecer os valores que 
a ele foram associados.

Assim, Margarida projeta a imagem de uma mulher moderna, conectada, ati-
vista e atualizada. Contudo, por sua manobra discursiva de suprimir o anonimato 
e efetivamente identificar os sujeitos denunciados, sobretudo aqueles que estão (ou 
estavam) no exercício da atividade parlamentar, Margarida projeta para si a imagem 
de alguém que faz mais, que não teme as consequências dessa identificação e o ataque 
aos adversários.

Devemos também lembrar as circunstâncias de produção desse ato de lingua-
gem, a fim de podermos configurar a imagem projetada pela deputada. As imagens 
acima projetadas foram postadas na fanpage da candidata no Facebook. Conforme 
dissemos anteriormente, o Facebook possibilita quatro formas essenciais de modali-
dades técnico-enunciativas: a publicação, a “curtição”, o comentário e compartilha-
mento. A publicação foi realizada diretamente pela deputada (ou por sua assessoria, 
em sua página oficial). Ainda que não seja objetivo desse trabalho identificar as mani-
festações discursivas dos interlocutores, por meio das modalidades técnico-enuncia-
tivas da “curtição”, do comentário e do compartilhamento, há que se ressaltar que a 
tomada de posição e a propaganda na rede social permite um melhor tangenciamento 
da recepção do ethos projetado pela deputada.

Considerações finais

Em síntese, podemos dizer que estratégia discursiva consiste na operaciona-
lização dos meios de persuadir ou seduzir o interlocutor, a partir da instauração de 
alguns procedimentos discursivos. As postagens realizadas pela deputada Margarida 
Salomão, em sua fanpage, relacionadas à campanha #meuamigosecreto tinham como 
visada principal a demonstração da tomada de posição da parlamentarem relação a 
uma causa contemporânea e, por conseguinte, a construção de uma imagem positiva 
da deputada. Tal imagem é marcada por valores de ativismo, militância, atualidade, 
responsabilidade.

Como visadas atreladas, percebemos a denúncia clara de dois sujeitos cujas 
atitudes e práticas machistas foram evidenciadas, por meio da recusa do anonimato 
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materializada por procedimentos linguísticos e icônicos. Nesse caso, atribui-se ao ato 
discursivo da deputada, a função de ataque aos adversários e, mais uma vez, a cons-
trução de uma imagem positiva para si própria.
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