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RESUMO 

A partir do substrato teórico definido por Pierre Bourdieu e em meio à emergência de 
diferentes processos de interação humana provocados pelo fenômeno da midiatização, essa 
pesquisa tem o objetivo de analisar como que o Twitter pode funcionar como um espaço 
estratégico de luta dentro do campo político, objetivando perceber como os discursos 
construídos virtualmente, por Jean Wyllys e Silas Malafaia, durante as eleições de 2014 no 
Brasil, podem se estruturar também como um jogo de luta por posições e imposições da visão 
de mundo legítima, adesões e mobilizações do auditório social. Pretende-se ainda, reconstruir 
a cena de enunciação do episódio do embate entre os agentes, travado entre 29 de agosto e 1º 
de setembro de 2014, analisando as estratégias discursivas utilizadas por ambos; determinar 
os princípios de divisão do mundo social evocados por Jean Wyllys e Silas Malafaia na rede 
social, percebendo as antíteses opositoras clássicas que emergem dos enunciados e as 
representações sociais por elas suscitadas. Neste percurso, objetiva-se ainda analisar o ethos 
discursivo dos agentes e a promover uma reflexão crítica no decorrer da pesquisa a fim de 
traçar algumas considerações que indiquem o porquê o Twitter pode ser entendido como um 
espaço estratégico de luta política. O método aplicado à pesquisa é o da Análise do Discurso 
de origem francesa, em um quadro definido na Teoria Semiolinguística, usando como 
referência autores como Charaudeau e Maingueneau. Tomamos de empréstimo ainda, um 
modelo de análise fornecido por Amossy (2016) no livro “Imagens de si no discurso – a 
construção do ethos”. Amossy expõe no artigo, uma análise que privilegia a força da palavra 
aliada à força institucional.  
 
Palavras-Chave: Campos sociais. Midiatização. Análise do Discurso. Luta política. Twitter. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

From the theoretical substrate defined by Pierre Bourdieu and in the midst of the emergence 
of different human interaction processes provoked by the phenomenon of mediatization, this 
research has the objective of analyzing how Twitter can function as a strategic space of 
struggle within the political field, aiming to understand how the virtually constructed 
discourses by Jean Wyllys and Silas Malafaia during the Brazilian elections in 2014 can also 
be structured as a game of struggle for positions and impositions of the legitimate world view, 
adhesions and mobilizations of the social audience. It is also intended to build the scene of 
enunciation of the episode of the clash between agents, held between August 29 and 
September 1, 2014, analyzing the discursive strategies used by both; to determine the 
principles of division of the social world evoked by Jean Wyllys and Silas Malafaia in the 
social network, perceiving the classic opposition antitheses that emerge from the statements 
and the social representations they raise. In this course, the objective is to analyze the 
discursive ethos of the agents and to promote a critical reflection during the course of the 
research in order to outline some considerations that indicate why Twitter can be understood 
as a strategic space for political struggle. The method applied to the research is the Discourse 
Analysis of French origin, within a framework defined in the Semiolinguistic Theory, using 
as reference authors such as Charaudeau and Maingueneau. We also borrowed a model of 
analysis provided by Amossy (2016) in the book "Self-images in speech - the construction of 
ethos". Amossy exposes in the article, an analysis that privileges the force of the word allied 
to the institutional force. 

 

Keywords: Social fields. Midiatization. Speech analysis. Political struggle. Twitter. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ao pegarmos os livros de história ou navegarmos pela internet com a finalidade de 

descobrirmos um pouco mais sobre as relações produzidas entre os indivíduos e a sociedade 

ou as relações estabelecidas entre os próprios indivíduos, percebemos que nos mais diversos 

tempos, civilizações ou grupos, independentemente da língua, origem ou situação social, o 

conflito está presente dando o tom dos acontecimentos. 

Caso esforcemos por concentrar nosso olhar somente em torno da história do Brasil, 

verificamos que desde a chegada dos portugueses às terras além-mar, relações conflituosas de 

lutas são impelidas com vistas a exercer uma espécie de dominação ou resistência sobre os 

povos, na busca pela imposição de valores ou um modo de vida, muitas das vezes com o uso 

da força brutal que manchou de sangue a nossa história, ou com o uso da violência simbólica, 

que tingiu em várias tonalidades nossa cultura.  

Ao avançarmos um pouco mais, daremos conta que o processo de independência e 

proclamação da república, de igual modo, foi marcado por relações embaraçosas entre os 

diferentes setores da nossa sociedade. Chegando à atualidade, notamos que a sociedade 

brasileira continua dividida, envolta em jogos de lutas com vistas à conquista do poder.  

Ao pensar sobre as relações de luta e poder, Patrick Charaudeau (2016) defende que todas 

as sociedades evoluem segundo um mesmo processo que vai da situação de conflito até a 

tentativa de regulação, cuja etapa última é o estabelecimento do equilíbrio. Pensa que os 

conflitos surgem por um sentimento de insatisfação pessoal dos poderosos, que querem 

sempre mais poder, riqueza e prestigio, por isso se armam para defender tudo o que 

conquistaram e contra as ameaças que tentam tirá-los da zona de conforto. Apontar os 

poderosos como atores principais do processo, parece ser uma tentativa um tanto minimalista 

e direcional da complexidade existente no conjunto da sociedade, mas que, de um modo ou de 

outro, nos ajuda a compreender o que está em jogo e o que cada jogador pretende nas arenas 

de luta: uns querem conservar, outros optam pela transformação da ordem, uns pela 

dominação outros contra a submissão, como aponta o teórico.  

Nessa perspectiva, o outro, o adversário, segundo Charaudeau (2016), pode ser 

neutralizado, eliminado ou esmagado, em nome de um objetivo, como destacado: a conquista 

do poder. “O poder é a situação que permite a alguém decidir mudar alguma coisa na ordem 

do mundo, agindo sobre o outro ou sobre um grupo” (p. 14).  

Charaudeau é da área da Linguística. Ele tem desenvolvido importantes pesquisas, 

sobretudo através da análise do discurso, que remetem a pensar sobre as relações 
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estabelecidas entre os sujeitos, o que ajuda a explicar as ordens estabelecidas no mundo. Mas, 

outras áreas do conhecimento, a exemplo da sociologia, também se dedica a pensar sobre os 

conflitos, jogos de luta, a dominação e a subversão dentro do tecido social. Dentre os vários 

teóricos que adotam estudos com esta perspectiva, temos o sociólogo francês, Pierre 

Bourdieu.  

Bourdieu (2003) concebeu a teoria dos campos sociais, que expõe de maneira original as 

relações que são mantidas nos interiores de pequenos agrupamentos sociais. Dividindo o 

mundo social em diversas microestruturas, chamadas de campos, em sua teoria, ele descreve 

as formas de funcionamento, as regras e o comportamento dos agentes que compõem cada 

uma dessas estruturas, na busca pela legitimidade de agir e falar dentro do seu campo de 

atuação. Na busca pelo acúmulo de prestígio e poder, que é o capital acumulado ao longo da 

trajetória de toda luta formulada dentro do campo específico, podendo ser o político, o 

religioso, o econômico, o cultural, o acadêmico, dentre outros. Ou seja, a partir dos escritos de 

Bourdieu (2003), é possível perceber que essas microestruturas funcionam de forma 

conflituosa, dividida em classes, em torno de lutas travadas entre dominados e dominadores, 

em nome da conservação ou transformação da ordem social.   

Essa é, portanto, a base central de discussão e pesquisa que pretendemos desenvolver ao 

longo deste trabalho. E assim como Bourdieu (2004), nós não queremos e não podemos 

pensar os conflitos sem pensar nas ideias que o formam, ou melhor, nas representações sociais 

que dividem o mundo em dois polos, carregados de força simbólica, pontos de vista, etc. 

Representações que moldam o mundo, moldam o sujeito, moldam a imagem que o sujeito 

defende e moldam a imagem que o público faz desse sujeito ou vice-versa.  

A partir do substrato teórico definido por Pierre Bourdieu e em meio à emergência de 

diferentes processos de interação humana provocados pelo fenômeno da midiatização, essa 

pesquisa intitulada: “O Twitter como espaço de luta: o embate entre o discurso político e o 

religioso”, tem o objetivo de analisar como a rede social em destaque pode funcionar como um 

espaço estratégico de luta dentro do campo político, objetivando perceber como os discursos 

construídos virtualmente, por Jean Wyllys e Silas Malafaia, durante as eleições de 2014 no 

Brasil, podem se estruturar também como um jogo de luta por posições e imposições da visão 

de mundo legítima, adesões e mobilizações do auditório social.  

Os objetivos específicos que dão sustentação a este trabalho são: reconstruir a cena de 

enunciação do episódio do embate entre os agentes, travado entre 29 de agosto e 1º de 

setembro de 2014, analisando as estratégias discursivas utilizadas por ambos e que podem 

indicar como o Twitter pode ser encarado como um espaço estratégico de luta política; 
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determinar os princípios de divisão do mundo social evocados por Jean Wyllys e Silas 

Malafaia no Twitter, percebendo as antíteses opositoras clássicas que emergem dos 

enunciados e as representações sociais por elas suscitadas; analisar o ethos discursivo dos 

agentes; promover uma reflexão crítica no decorrer da pesquisa a fim de traçar algumas 

considerações que indiquem o porquê o Twitter pode ser entendido como um espaço 

estratégico de luta política.  

Em nome da complexidade dos objetos e dos fenômenos da atualidade, nota-se que este é 

um trabalho de natureza transdisciplinar1, em que tentamos fazer um movimento integrado 

entre os diversos campos do saber a fim de possibilitar a construção do conhecimento e uma 

visão geral dos acontecimentos.  

A centralidade deste estudo se desenvolverá em torno do Twitter. Criado em 2006, a 

rede social denominada Twitter permite o envio de mensagens atualizadas em apenas 140 

caracteres (JAVA et al., 2007). O espaço parece pequeno para a infinidade de ideias e 

pensamentos que permeiam a mente humana, mas não é se levarmos em consideração a 

quantidade de mensagens e informações que são diariamente disparadas no microblog por 

milhões de usuários. Em 2014, o número de pessoas conectadas ao Twitter chegou a 271 milhões. 

Deste total, 211 milhões acessaram a rede via dispositivos móveis2.  

De acordo com Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse (1999), uma rede social se 

define e se forma pela junção de dois elementos, que eles chamam de atores. Os atores, neste 

aspecto, são as pessoas, instituições ou grupos, além de suas interações e conexões.  

Os atores ou os agentes em questão, que compõem o corpus desta pesquisa, são: o 

jornalista, professor universitário, escritor baiano e deputado federal do Rio de Janeiro pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), Jean Wyllys, que está presente no Twitter desde fevereiro de 

2010. Possui mais de 64,5 mil tuítes publicados e cerca de 687 mil seguidores. E o outro é o 

psicólogo, pastor e líder da Igreja Vitória em Cristo, Silas Malafaia, que abriu sua conta na rede 

                                                 
1 O I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, organizado pelo CIRET (Centro Internacional de Pesquisas e 
Estudos Transdisciplinares, sediado em Paris) com a parceria da UNESCO, em Arrábida (Portugal), realizado 
em 1994, produz um documento chamado Carta da Transdisciplinaridade, que foi assinado por 62 participantes, 
de 14 países. Esse documento, define o que é a Trandisciplinaridade, sendo os artigos 3º e 5º, importantes para 
situar a proposta desta pesquisa: “Artigo 3: (...) A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias 
outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. (...) Artigo 5: A visão 
transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao 
seu diálogo e sua reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a 
poesia e a experiência espiritual.  Carta da Transdisciplinaridade. Disponível em:  
http://cetrans.com.br/assets/docs/CARTA-DA-TRANSDISCIPLINARIDADE1.pdf . Acesso em 10 de janeiro de 
2018.  
2 Informação extraída do Portal G1. Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/07/numero-de-
usuarios-do-twitter-sobe-24-para-271-milhoes.html. Acesso em 10 de janeiro de 2015.  
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social em março de 2010. Até o momento, publicou 35,8 mil tuítes e tem ao seu lado um pouco 

mais de 1 milhão de seguidores3.  

Desde o ano de 2011, os dois agentes têm utilizado das redes sociais, em especial do 

Twitter, para travar conflitos acirrados que chegam a ser noticiados pela mídia. O debate envolve 

temas polêmicos, que são bandeiras de luta do Movimento LGBT. Jean Wyllys, homossexual 

assumido, usa da política para defender seu ativismo, identidade e para brigar pela conquista de 

direitos dos LGBTs. Já o pastor Silas Malafaia é totalmente contrário à causa dos homossexuais, 

usando como suporte de defesa dos seus argumentos a bíblia e os preceitos religiosos.  

A luta travada por Jean Wyllys e Silas Malafaia é assim. É uma luta pela produção e 

imposição da visão de mundo legítima, operada a partir da linguagem e através da posição 

institucional ocupada pelos agentes na disputa.  

Luta, tensão e representação que dividem o mundo em dois: entre aqueles que são 

contra ou favor dos direitos civis dos homossexuais ou entre aqueles que querem conservar ou 

transformar a visão do mundo social e dos princípios de divisão deste mundo (BOURDIEU, 

2001); entre o sagrado e o profano; o bem e o mal; ortodoxos e hereges; conservadores e 

progressistas, direita e esquerda.  

 O método aplicado à pesquisa é o da Análise do Discurso de origem francesa, em um 

quadro definido na Teoria Semiolinguística, usando como referência autores como 

Charaudeau e Maingueneau. Tomamos de empréstimo ainda, um modelo de análise fornecido 

por Amossy (2016) no livro “Imagens de si no discurso – a construção do ethos”. Amossy 

(2016) expõe no artigo, uma análise que privilegia a força da palavra aliada à força 

institucional; esta última fortemente detalhada por Bourdieu em sua teoria sobre os campos 

sociais.  

 A dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo “Conhecendo e 

reconhecendo os campos sociais”, apresentamos os apontamentos de Bourdieu sobre os 

campos sociais, o conceito de habitus, capital social, doxa, heterodoxa e ortodoxa, além 

disso, discutimos algumas diferenças entre o pensamento de Marx e Pierre Bourdieu. 

Tratamos ainda neste capítulo sobre a estrutura e fundamentação do campo político e fazemos 

uma breve conceituação sobre o campo religioso.  

 Para aprofundar o debate anterior, apresentamos o segundo capítulo “Refletindo sobre 

os novos processos em jogo”, que tem o objetivo de mostrar como os campos sociais vem 

sendo afetados pela midiatização. Explicamos o conceito a partir do olhar de diversos teóricos 

                                                 
3 Informações retiradas dos perfis de Jean Wyllys e Silas Malafaia. Acesso em 10 de janeiro de 2018.  
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da área da comunicação do Brasil e da América Latina. Discutimos o que é a circulação, tema 

importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Neste capítulo, oportunamente 

lançamos e respondemos a pergunta: De quais campos político e religioso estamos falando? E 

encerramos o tópico traçando alguns elementos que nos permitem dizer como o Twitter pode 

ser encarado como espaço estratégico de luta política.   

 No terceiro capítulo, trabalhamos com os conceitos disponibilizados pela Teoria 

Semiolinguística, a exemplo do ethos e da cena de enunciação. Quanto à questão da 

representação social, realizamos um debate integrando os pensamentos de Amossy e Pierre 

Bourdieu.  

 O quarto capítulo é a etapa de apresentação da metodologia e análise do objeto de 

pesquisa. Aqui, construímos a cenografia em que ocorreu a disputa entre Jean Wyllys e Silas 

Malafaia no Twitter durante as eleições de 2014, revelando o ethos e as estratégias dispostas nos 

enunciados de Jean Wyllys e Silas Malafaia, produzidos entre os dias 29 de agosto e 1º de 

setembro de 2014, em uma proposta centrada, sobretudo, no pensamento de Amossy e 

Charaudeau. Assim como a autora, no livro “Imagens de si no discurso: a construção do 

ethos”, nós nos apoiamos em um quadro de análise argumentativa próxima da análise do 

discurso em que está em jogo os poderes da interação verbal, articulado ao ethos em uma 

dimensão discursiva e institucional (AMOSSY, 2016, P.143).  
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CAPÍTULO I - CONHECENDO E RECONHECENDO OS CAMPOS SOCIAIS 

 
1 Campos sociais como espaços de lutas e tensões 

 

As Ciências Humanas e Sociais, além das Ciências da Linguagem, sempre se 

preocuparam em entender a relação que se estabelece entre os indivíduos e a própria 

sociedade, tais como os jogos de atração e afastamento, descrição dos comportamentos e dos 

papéis sociais, as relações de dominação e a maneira como se constroem e organizam os 

sistemas de pensamento. Entender estes fenômenos é importante para, dentre outras coisas, 

compreender a dinâmica social operada e forjada em torno de lutas e tensões que acabam por 

dividir o tecido da sociedade. A esse respeito, existem várias vertentes de estudos.  

No século XIX, as respostas para os fenômenos sociais foram apresentadas por Karl 

Marx que, dentre outras assuntos, explica que o valor das coisas está diretamente ligado a 

economia e a produção dos bens. Na sociedade descrita por Marx, teremos uma divisão social 

que separa: explorados de exploradores, intelectuais de trabalhadores ou burguesia e 

proletariado. Barros Filho (2015)4 analisando os pressupostos teóricos deste pensador, aponta 

que a luta de classes, enquanto motor da história, é também a responsável para ajudar a 

entender o valor das coisas, a definir o que é certo e o que é errado.  

Nessa relação estabelecida entre burgueses e proletariados, os primeiros tem o poder 

de atribuir valor às coisas, mas não somente, operam para que estes valores se tornem 

universais através do trabalho realizado nos meios de difusão e imposição de valores. Ou seja, 

a classe dominante, através da televisão, por exemplo, apresenta aos demais membros da 

sociedade uma espécie de verdade absoluta que influencia a nossa percepção sobre os padrões 

de moda e beleza, consumo e normas culturais (BARROS FILHO, 2015).  

Em 1930, vai nascer um francês de origem campesina que, em uma vasta obra sobre as 

formas como a sociedade se estrutura, irá evidenciar que a divisão da sociedade em classes 

sociais feita por Marx, vai explicar muito, mas não irá explicar tudo. A formulação dada por 

Karl Marx sobre a atribuição dos valores das coisas é um ponto de choque entre esses dois 

pensamentos. Este francês, chama-se Pierre Bourdieu (1930-2002), formado em filosofia, mas 

que desenvolveu importantes estudos na área da sociologia. 

                                                 
4 Informações extraídas do Curso “O Pensamento de Pierre Bourdieu”, ministrada pelo professor Clovis Barros 
Filho, e disponível para consulta no link a seguir: https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_2_-
_dominantes_e_dom  Acesso em 12 de março de 2017.  
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Há, portanto, pontos de choque entre os pensamentos de Marx e Bourdieu. Convém 

ressaltar, no entanto, que o pesquisador francês não irá rejeitar por completo a teoria marxista. 

Pelo contrário, Bourdieu, em sua teoria do campo e habitus, recupera muitos dos termos 

usados por Marx, a exemplo da dominação. No tocante a explicação dos valores das coisas 

que fundamentamos de início, em que Marx explica que a sociedade dominante irá atribuir 

um valor universal ao mundo, Bourdieu (2004) demonstra, através da concepção da sua 

pesquisa, que os valores dominantes serão criados, fundamentados e legitimados dentro das 

microestruturas sociais, os campos. Bourdieu (1996) acredita que só é possível capturar a 

lógica do mundo social ao se aprofundar na particularidade de uma realidade empírica, 

“historicamente situada e datada” (p.15).  

Em o Poder Simbólico, Bourdieu (2004) clarifica as razões para romper com alguns 

dos postulados marxistas a fim de se construir uma nova teoria do espaço social. Dentre as 

razões, o francês cita a tendência de Marx em privilegiar a substância em detrimento das 

relações, dotado de uma ilusão intelectualista “que leva a considerar a classe retórica, 

construída pelo cientista como uma classe real, um grupo efetivamente mobilizado” (p. 133). 

Crítica o economismo de Marx por reduzir o campo social ao campo econômico, às relações 

de produção econômicas. Por fim, rompe com o objetivismo que, segundo ele, caminha lado a 

lado com o intelectualismo, e que “leva a ignorar as lutas simbólicas desenvolvidas nos 

diferentes campos e nas quais está em jogo a própria representação do mundo social e, 

sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre os diferentes campos” (p. 133).  

O pensamento marxista, segundo Bourdieu (2004), privilegia as funções políticas dos 

sistemas simbólicos, esvaziando-se, porém, a questão da estrutura lógica em detrimento da 

função gnosiológica. Propondo essa superação, Bourdieu irá falar dos sistemas simbólicos 

como instrumentos de conhecimento e comunicação que exercem um poder estruturante 

porque são estruturados. “O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende 

a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do mundo...” (p. 9).  

É justamente enquanto instrumentos estruturados estruturantes que os sistemas 

simbólicos vão assegurar a dominação de uma classe sobre a outra, que é para ele uma espécie 

de violência simbólica, que pode, por exemplo, atuar no conjunto das regras do que pode ou 

não ser dito (Ibid., 2004). Ela é uma violência suave, invisível, que nunca é reconhecida como 

tal, por isso não é sofrida, mas escolhida (Idem, 2002). É um tipo de violência que contribuí 

para a domesticação dos dominados (Idem, 2004). “As classes e frações de classes estão 

envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição de mundo social mais 
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conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas das posições sociais” (Idem, 

2004, P.11).  

Em Distinção (2007), Bourdieu vai ponderar que todo o campo da cultura está 

perpassado por violência simbólica e cita o caso da exclusão das pessoas classificadas como 

tendo gosto duvidoso. O valor determinado pelo campo e atribuído a certos agentes do campo 

da cultura levam essas pessoas à vergonha e ao silêncio.  

Bourdieu é um dos mais importantes sociólogos da atualidade. “Seu trabalho 

representa uma contribuição original para o que se poderia chamar de “microestrutura” da 

ideologia, complementando as noções mais gerais da tradição marxista” (EAGLETON, 1997 

P.142). Ele desenvolveu uma teoria que descreve “a lógica da dominação nas sociedades de 

classe e os mecanismos pelos quais ela se disfarça e se perpetua, procurando extrair os 

princípios que regem esta lógica a partir de análises concretas” (CATANI, 2011, P.74). Ou 

poderíamos dizer que Bourdieu construiu “uma antropologia generativa dos poderes focada na 

contribuição especial que as formas simbólicas dão à respectiva operação, conversão e 

naturalização” (WACQUANT, 2007, P.308).  

Nesse sentido, uma das contribuições mais geniais e originais deixadas por Bourdieu é 

a teoria do campo e do habitus, por entender que as lutas de classes ajudam a explicar muito, 

porém, outros aspectos da sociedade, ela não consegue dá conta. Barros Filho (2015) 

argumenta que a teoria dos campos auxilia no processo de compreensão dos valores 

dominantes em circulação em um determinado espaço. “O campo é um orbital dos fenômenos 

sociais..., aonde mais provavelmente eu consiga explicar as coisas” (p.13), porque, segundo 

Barros Filho (2015), as gêneses de valores são específicas a cada campo. Para exemplificar, 

ele cita o título de livre docência, um valor ligado ao campo acadêmico e que só tem valor 

dentro deste campo.  

Mas o que é um campo? “O campo é um espaço estruturado de posições cujas 

propriedades dependem da sua posição nesses campos que podem ser analisadas 

independentes das características dos seus ocupantes (em partes determinadas por ela)” 

(BOURDIEU, 2003, p.119). O sentido dado ao campo por Bourdieu não é algo delimitado 

pela condição física, uma vez que os campos são abstratos. Eles podem ganhar existência em 

todo e em qualquer lugar. Em uma sala de aula, por exemplo, as propriedades desta estrutura 

dependem da posição ocupada pelo professor e pelo aluno e a análise dessa propriedade 

independerá de qualquer que seja o tipo de professor, porque em qualquer sala de aula as 

relações estabelecidas entre professor e aluno serão as mesmas (BARROS FILHO, 2015).  
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A sociedade é formada por inúmeros campos, entendido pelo pesquisador como 

espaços estruturados hierarquicamente. Dentro do macrocosmo constituído no espaço social, 

teremos diversos microcosmos, que são, por exemplo, o campo da política, campo 

universitário, campo cultural, campo religioso. Cada campo terá sua própria forma de 

funcionamento e propriedades específicas (Ibid, 2003).  

De acordo com Bourdieu (2003), os campos são espaços estruturados de lutas entre os 

diferentes agentes ocupantes de diversas posições dentro do campo. Estas lutas, encaradas 

também como jogos e desafios específicos, vão funcionar regidas por regras. “Mas sabemos 

que em qualquer campo descobriremos uma luta, cujas formas específicas terão de ser 

analisadas caso a caso...” (BOURDIEU, 2003, p. 120).  

Estas lutas poderão ser travadas entre os novos membros ou pretendentes ao campo, 

que querem entrar no jogo e ainda não estão jogando, e aqueles que já estão e detém a chave 

de entrada do campo. É o caso, por exemplo, de quem deseja ser professor universitário. A 

porta de entrada da realização do sonho é o curso de mestrado e quem detém a chave são 

justamente os professores, que já jogam este jogo. No campo jurídico, a verdadeira porta de 

entrada para se tornar um jogador oficial do campo é o exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB).  

Os campos são formados por agentes, detentores de performances de afinidade, que 

Bourdieu (2003) define como o habitus. O habitus integra o conjunto de experiências 

passadas, vividas pelos agentes, oferecendo a eles a capacidade de terem percepções, 

apreciações e ações, capazes de induzir os indivíduos a realizarem tarefas diferenciadas. O 

campo só irá funcionar se houver agentes dispostos a participar dos jogos de lutas e “dotados 

do habitus que implica o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes ao jogo” (Ibid, 

2003). O habitus designa a inculcação nos homens e mulheres de um conjunto de disposições 

duráveis que vão orientar práticas particulares.  

Podemos dizer que o habitus faz o individuo agir sem pensar, espontaneamente. O 

modo de operação já está absolutamente circunscrito em você e as regras acabam sendo 

seguidas sem a necessidade de se pensar para fazer. Bourdieu (1992) diz ainda que “o habitus 

é uma subjetividade socializada” (p. 101). Ou seja, é uma prática socialmente incorporada, 

interiormente processada e socialmente exteriorizada.  

O campo não é um espaço em que todos são iguais, muito pelo contrário. As 

diferenças que existem no macrocosmo social existirão no microcosmo dos campos sociais. A 

classificação dominados e dominadores vai persistir na relação intercambiada pelos agentes e 

moldar as estratégias que existem entre eles. As estratégias podem ser da ordem da 



19 
 

conservação e da ordem da subversão. Os dominantes produzirão estratégias de conservação e 

os dominados orquestrarão estratégias de subversão. Os troféus e a distribuição de capitais 

específicos estarão sempre sob controle dos dominantes (Bourdieu, 2003).  

 

“Os que, no estado determinado de relação de forças monopolizam (mais ou menos 
completamente) o capital específico, fundamento do poder ou da autoridade 
específica característica de um campo, inclinam-se para estratégia de conservação – 
as que, no campo de produção dos bens culturais, tendem para a defesa da ortodoxia 
– ao passo, que os menos providos de capital (que são muitas vezes os recém-
chegados e, portanto, as mais das vezes, os mais jovens) inclinam-se para as 
estratégias de subversão – as da heresia. É a heresia, hortodoxia como ruptura 
crítica, muitas vezes ligadas à crise com a doxa, que faz sair os dominantes do 
silêncio e que lhes impõe que produza o discurso defensivo da ortodoxia, 
pensamento direito e de direita visando restaurar o equivalente da adesão silenciosa 
a doxa” (BOURDIEU, 2003, P.121).  

 

Na relação de conservação e subversão, Bourdieu utiliza os termos doxa, heterodoxia e 

ortodoxia. Doxa, para Bourdieu (2003), é o tipo de ordem estável, tradicional, inteiramente 

naturalizado e inquestionável.  

Bourdieu (2003) ressalta outra propriedade ao campo que, segundo ele, não está tão 

visível. Os interesses fundamentais que são compartilhados por todos os membros do grupo 

são a razão de ser do campo. Interesses que fazem com que todos joguem o mesmo jogo, 

aceitem tacitamente o jogo e, ao jogar, reproduzam o que é jogado.  

Os novatos que pretendem jogar o mesmo jogo precisam saber o valor do jogo, que diz 

respeito às formas de seleção, os investimentos que devem ser feitos para a entrada e como ser 

aceito; deve possuir conhecimento prático do funcionamento do jogo. Podem até construir 

estratégias de subversão do campo, mas devendo ficar atentos a possibilidade de exclusão.  

É possível reforçar o que foi dito a partir do episódio de padres que se voltaram contra 

os preceitos dogmáticos da Igreja Católica e logo depois são excomungados pelo Papa. A 

partir do momento em que as subversões heréticas são criadas, o próprio campo irá reclamar o 

retorno “às primeiras fontes, à origem, ao espirito, à verdade do jogo, contra a banalização e a 

degradação ao qual ele foi objeto” (BOURDIEU, 2003, p.122).  

 

1.1 Outras leituras sobre os campos sociais 
 

Dada à originalidade e profundeza dos escritos, a teoria dos campos sociais de Bourdieu, 

assim como ocorre com o pensamento de Marx e outros importantes teóricos da humanidade, 

é constantemente apropriada, analisada ou reinterpretada por outros aspectos que somente 

vem a corroborar com o processo de significação do mundo e a natureza de funcionamento da 
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sociedade. Dentre os pensadores que lançam novas luzes sobre os postulados, cita-se, Adriano 

Duarte Rodrigues e o brasileiro Wilson Gomes.  

Rodrigues (1990), por exemplo, vai entender os campos sociais como uma instituição 

dotada de legitimidade e autoridade para a expressão e promoção de práticas. “Definem-se 

como esferas de legitimidade que impõem com autoridade indiscutível atos de linguagem, 

discursos e práticas conformes, dentro de um domínio especifico de competência” (p.143). O 

termo legitimidade, usado também pelo sociólogo francês, ganha relevância com Rodrigues 

(1990), por entender que o agente, situado por ele como sujeito da enunciação, somente 

consegue se impor dentro de um conjunto do tecido social por conta da legitimidade que 

possui e acumulou. Ou seja, no campo religioso, o padre ou o pastor tem legitimidade e 

autoridade para a realização das mais diversas cerimônias organizadas pela instituição, assim 

como, para falar em nome da Igreja. Ele possui o reconhecimento necessário dentro da 

estrutura que representa.  

Nota-se, desde já, que Rodrigues (1990) constrói um pensamento sobre os campos sociais 

em um forte diálogo com as Ciências da Linguagem, retomando, inclusive, termos ou 

conceitos usados por esta área para desenvolver sua linha de raciocínio. Desta forma, coloca o 

discurso como prática social importante para tentar se compreender a dinâmica forjada pelos 

campos sociais.   

A legitimidade de um campo social incide sobre todo o processo de institucionalização 

dos valores que lhe são próprios, desde a sua criação até à sua inculcação e sanção (Ibid, 

1990). A legitimação de um determinado campo, segundo Rodrigues (1990), articula um 

estado de incorporação dos agentes de valores que regem a instituição, sancionando tais 

esquemas, ao mesmo tempo em que são exteriormente reproduzidos. “Por valor devemos aqui 

entender quaisquer objetivos para a obtenção dos quais os indivíduos e os grupos estão 

dispostos a renunciar a algo” (p. 145). E para a obtenção e acumulo deste valor, os agentes 

participarão de jogos de lutas. Retomemos o exemplo da livre docência. É um valor instituído 

dentro do campo acadêmico e que, para alcançá-lo, são necessárias algumas doses de esforço 

e sacrifício. “Um valor é, por conseguinte, tanto mais elevado quanto maior for o numero e a 

importância dos comportamentos a que os agentes e atores sociais estão dispostos a renunciar 

para os atingir e/ou preservar (p. 145).  

Podemos entender o conceito de valor em Rodrigues (1990), com o de capital social, 

em Pierre Bourdieu (2003). O campo é um espaço estruturado por lutas e tensões entre os 

agentes e instituições Bourdieu (2003). Essas lutas serão travadas em torno da busca de um 

capital específico a aquele campo. “A estrutura do campo é um estado de relação de força 
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entre os agentes ou instituições envolvidas na luta, ou, se preferir, da distribuição do capital 

específico” (p.120).  

Todo campo tem um capital específico e é ele quem irá orientar os agentes a construir 

estratégias para a obtenção de mais capital. Os agentes articularão os meios, colocará o capital 

anteriormente acumulado à disposição para se aproximar do que podemos chamar do troféu 

próprio a aquele campo, objetivando ainda a conquista de mais capital.  

Por que o capital é específico? Porque como vimos, há determinados títulos, valores e 

posições que só dizem respeito a um determinado campo, estando situado nos limites daquele 

campo. Pode até ser convertido, mas somente em determinadas condições, porém não é algo 

impossível de acontecer.  

O capital, o habitus, a doxa, dentre outros elementos, formam as propriedades dos 

campos sociais. Não se deve reduzir o capital aos bens econômicos. Dentro desta concepção, 

deve-se considerar os bens culturais, sociais e simbólicos, possíveis de serem encontrados nos 

mais diferentes campos, a exemplo do político e do religioso.   

Diferentemente do habitus, que são práticas interiorizadas, executadas sem que se 

passe pela consciência, as estratégias podem ser conscientemente construídas. Podemos 

exemplificar, uma vez mais, com um agente que sonha em obter prestígio entre os seus pares 

na academia e até mesmo fora desse ambiente. O agente precisará saber qual o posto ocupado 

no campo acadêmico e traçar uma série de estratégias visando à obtenção de mais capital e 

prestígio.  

Cherquer (2006), analisando os postulados de Bourdieu, compreende que os agentes 

necessitam de um montante de capital para ingressarem em um determinado campo e para 

isso, lançarão mão de estratégias inconscientes com o objetivo de conservar ou conquistar 

posições em uma luta. Nesse embate, segundo ele, é possível verificar os interesses de 

conservação (a reprodução) contra os interesses de subversão da ordem dominante do campo.  

Por último, convém destacar o pensamento de Gomes (1999) sobre os campos sociais, 

ressaltando as particularidades tratadas aqui no diz respeito às lutas e tensões na busca de 

prestígio e reconhecimento, ou seja, o capital específico de cada campo. Para Gomes (1999), 

há um campo social quando se verifica um sistema de relações objetivas que determina, 

dentre outras coisas, o lugar e a posição de cada indivíduo, além do valor que cada um 

acumula ou representa. São sistemas submetidos a muitas lutas e tensões internas em virtude 

da concorrência que os indivíduos participam na busca do capital específico, nomeado por ele 

como prestígio, e que é produzido por cada campo em particular.  
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1.2 Estrutura e fundamento do campo político 
 

Por diversas vezes, o senso comum tentou buscar uma definição para a atividade 

política. De forma rasa, mas não equivocada, deu a política o status de um jogo, sub-

classificada ainda como um jogo de tabuleiro. Qual a estrutura a olho nu de um jogo de 

tabuleiro? O campo de disputa é um espaço limitado, dividido em dois lados, em que as peças 

representam os jogadores. Apenas aquelas peças são usadas para o alcance da vitória ou da 

supremacia sob o adversário. Ou seja, a ideia é de que é um jogo limitado, com jogadores bem 

definidos. Em que medida, o senso comum está com a razão?  

Ao dividir o mundo social em microcosmos, vimos que Bourdieu compreendeu que as 

disputas pelo poder encabeçadas pelos indivíduos se davam em diferentes campos e 

representou essa divisão descrevendo a dinâmica de disputa em cada um deles. Para o campo 

político, por exemplo, Bourdieu (2004) produz uma teoria que revela o que está em jogo, 

além do jogo.  

O teórico descortina a atividade política para que os nossos olhos vejam o que está por 

detrás dos discursos e ações dos agentes e instituições, jogadores deste campo. Bourdieu 

(2004) denuncia em sua teoria que para além do tremular da bandeira, existem bastidores 

escondidos nos bastidores do próprio campo e são estes bastidores que legitimam o campo 

político e agem para separar os profissionais dos profanos.  

Para o sociólogo francês, o senso comum estava certo ao dizer que a política era um 

jogo. De acordo com ele, a construção rigorosa da realidade do campo político permite essa 

definição e ainda compará-la com outros campos presentes dentro do mundo social, como o 

religioso e o artístico. Os elementos da teoria do campo político abordados por Bourdieu, 

foram formulados justamente dentro dessa concepção: política como um jogo e um jogo 

parecido com o que é jogado em outros campos (BOURDIEU, 2001, 2004).  

Bourdieu (2001) entende o campo político, como aqui já situamos, como um 

microcosmo, “um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do grande 

mundo social” (p.95), cujo objetivo nas lutas travadas é justamente o de “transformar as 

relações de forças que confere a este campo a sua estrutura em um dado momento” (Idem, 

2004, P.164).   

O campo político é autônomo porque possui regras próprias de funcionamento, que 

são regras absolutamente dele e que funcionam razoavelmente bem somente nele e, caso 

sejam testadas em outro campo, talvez esbarrasse no fator do insucesso. São regras que geram 
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o campo e são regras diferentes também das regras que organizam o mundo social 

(BOURDIEU, 2001).  

Bourdieu (2004) vai buscar na economia outro instrumento para descrever a lógica de 

funcionamento do campo político: a lei da oferta e da procura. Nesta concepção, os cidadãos 

são meros clientes que buscam nos produtos políticos suas necessidades de satisfação. Os 

clientes estão afastados dos instrumentos de produção, enquanto que os políticos estão mais 

próximos e são os produtores. Apesar da distância, os cidadãos conseguem fazer com que os 

políticos ouçam suas necessidades e acabam produzindo efeitos nessa relação. Porém, 

Bourdieu (2004) alerta para o fato da desigual distribuição dos instrumentos de produção, que 

relegam os cidadãos ao estatuto de consumidores e por conta do afastamento da produção, ou 

seja, afastamento da política, escolhem produtos com a grande probabilidade de caírem no 

erro.  

“O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que 
nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, 
comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, 
reduzidos ao estatuto de “consumidores”, devem escolher, com probabilidade de 
mal-entendido, tanto maiores afastados estão do lugar de produção” (BOURDIEU, 
2004, P.164).  

 

A distância que os eleitores estão da política é vista como um problema para o 

sociólogo, devendo-se levar em consideração nesta análise “as determinantes econômicas e 

sociais da divisão do trabalho político” (Ibid, 2004, P.163). Divisão que separa os agentes 

políticos ativos dos agentes políticos passivos. Bourdieu (2004) considera que quanto mais as 

pessoas sejam desprovidas economica e culturalmente mais elas tendem a se afastar da vida 

política, sobrando espaço para aqueles que têm tempo livre e capital cultural, resultando 

consequentemente na concentração do capital político nas mãos de um pequeno grupo.  

No entanto, o sociólogo vai dizer que não é apenas este fator. O próprio campo 

político vai limitar e censurar a distribuição das opiniões, fazendo com que os produtos 

políticos, entendidos como instrumentos de percepção e expressão do mundo social, não 

sejam acessíveis aos cidadãos. Ao agir desta forma, Bourdieu (2004) compreende que o 

campo político atua para delimitar a fronteira, demonstrando que a problemática política e 

toda tomada de posição em torno devem ser efetuadas no próprio campo.  

Repare que Bourdieu formulou essa teoria no decorrer da sociedade dos meios. Ora, 

não leva em consideração os processos imbricados e produzidos pela sociedade em 

midiatização; esta ao qual fazermos parte e que poderemos entender mais para frente neste 
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trabalho. Ao visitarmos os conceitos que fundamentam a sociedade em midiatização, iremos 

descobrir também de que campo político estamos falando.  

Feito esse recorte, continuemos a discussão sobre o campo político em Bourdieu. 

Devido às características de fechamento do campo político, Bourdieu (2004) vai perceber que 

em torno deste microcosmo há um funcionamento de um monopólio de produção, controlado 

por agentes políticos profissionais. Um monopólio dividido em pequenas unidades de 

produção, cujo objetivo é o de fidelização da marca e dos seus representantes entre os 

eleitores. A questão da fidelização da marca condena, sobretudo, na visão do pesquisador, o 

eleitor desprovido de competência social para a política e desprovido de instrumentos 

próprios de produção de discursos. Nessas condições, as classes dominadas estão mais em 

desvantagem e por isso não possuem outra escolha “a não ser a demissão ou entrega de si ao 

partido” (Ibid, 2004, P.166).  

As unidades de produção ditas anteriormente são os partidos políticos, organizações 

criadas para produzir a representatividade da continuidade da classe, sempre ameaçada de cair 

na descontinuidade da existência, ou em nosso entendimento, no descrédito. Criadas também 

com o objetivo de orientar a conquista do poder, os partidos possuem doutrinas e programas 

de pensamento e de ação. É um grupo social, representante de classe, e como tal, atua na 

defesa dos interesses dos seus membros, mas também pela defesa e o desenvolvimento da 

própria organização (Ibid, 2004).  

Ao descrever o modo de funcionamento dos partidos políticos, Bourdieu (2004) vai 

apontar a existência de dois tipos de democracia, como que reproduzissem o próprio 

funcionamento da democracia no mundo social. São elas: a representativa e a participativa. 

Na democracia representativa dos partidos, os próprios membros abdicarão do poder de 

decisão e passarão quase que em absoluto para os dirigentes, reconhecidos como alguém que 

pensa e executa tudo em nome e pela organização. Partido e dirigente se torna um. Por outro 

lado, na condição de um partido que abraça a democracia participativa, a tendência é a de que 

as massas sejam esclarecidas da importância da participação na vida organizacional. Os 

líderes partidários serão executores das vontades das massas.  

O primeiro tipo de democracia em funcionamento dos partidos é visto como perigoso 

por Bourdieu (2004), uma vez que possuindo o monopólio da produção, os dirigentes poderão 

transformar interesses pessoais em interesses coletivos, sem haver a consulta e deliberação 

das massas. Opondo a esse tipo de monopólio, Bourdieu faz um chamado: “é fundamental 

uma contestação do monopólio dos políticos que representa o equivalente político daquilo que 

foi, em outros tempos, a revolta religiosa contra o monopólio dos clérigos” (p.169).  
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Fica parecendo até aqui que o sociólogo possui uma visão pessimista, no sentido de 

acreditar que há sempre dominantes e dominados. Reducionista, no sentido de acreditar que 

os partidos políticos já nascem dispostos à concentração de poder nas mãos de um pequeno 

grupo, algo que, além de reducionista, é maquiavelista. Como se houvesse um grupo de 

pessoas dispostas a criar um partido com a clara intenção de se tornarem absolutos no 

organismo.  

Não é isso que o cientista social quer dizer. Como vimos, a opção pelo jogo é sempre 

nossa. Na política, assim como nos demais campos, haverá aqueles que querem jogar e 

aqueles que não querem jogar. Segundo Bourdieu (2004), essa é uma questão de disposição e 

não de natureza, ao mesmo tempo pelas condições sociais de acesso à política. Já apontamos 

aqui duas condicionantes, segundo o autor, o econômico e o social; acrescentamos ainda o 

fator educacional, já que indivíduos como menos formação tendem a se distanciar dos 

processos e decisões inerentes ao campo político.  

Bourdieu (2004) não quer naturalizar as desigualdades de acesso ao campo político. 

“Há, portanto, condições sociais de possibilidade de acesso ao campo político” (p.197). 

Internamente, dentro do campo político, a questão da exclusão será evidenciada, uma vez que 

os políticos jogarão um jogo que os outros não jogarão, e só jogarão se preencherem as 

condições de acesso, visíveis também no habitus político. 

Os meios de produção do campo político estão nas mãos dos profissionais, mas para 

que eles obtenham sucesso no microcosmo, julga-se que eles devam possuir uma competência 

específica para o jogo. A competência especifica é uma exigência e é entendida como o 

habitus do político.  

“O habitus do político supõe uma preparação especial” (Ibid, 2004, P.169). Quem 

deseja entrar no campo político, precisará dominar os saberes específicos do campo, a 

exemplo das teorias e histórias; domínio de certa linguagem ou eloquência, indispensável para 

o contato com os profanos, isto é, os eleitores, e para o debate com os profissionais; domínio 

prático da lógica imanente do campo, que se dá através da iniciação: conhecimento das 

hierarquias, censuras inerentes ao campo, os discursos oferecidos pelo mercado e selecionar 

quais podem ou não podem ser ditos em um determinado contexto; compreender os sistemas 

ideológicos (BOURDIEU, 2004).  

O domínio prático da atividade será inculcado pelo político profissional desde o início 

de sua trajetória. Logo no começo, é imprescindível o iniciante compreender as transações 

diretas que ocorrem de maneira relacional entre ele e os profanos e entre ele e os 

profissionais, tais como: “as tomadas de posição política, programa, intervenção, discurso 
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eleitoral” (p.172), mas é importante conhecer também as tomadas de posição dos seus pares e 

as pressões exercidas pelo eleitorado. O político que tiver esse domínio saberá determinar os 

efeitos das suas decisões (Ibid, 2004).  

Quando o sociólogo diz sobre as tomadas de posições dos seus pares, Bourdieu (2004) 

chama atenção, por exemplo, para os processos eleitorais que são definidos pelo próprio 

campo político, como a presidência das câmaras e assembleias ou no momento das alianças 

realizadas pelos políticos para a composição de chapas. Entender é saber identificar quais 

decisões prováveis e improváveis tomadas pelos postulantes aos cargos, e daí realizar a 

escolha, segundo o sociólogo, de forma conveniente e convencionada. Fora desse contexto, o 

político corre o risco de tomar decisões comprometedoras que o colocaria lado a lado com 

pares que possuem visões de mundo diferentes das suas, o que poderia despertar a ira da sua 

base eleitoral, razão do seu mandato.  

Aderir a um lado ou o outro é uma exigência do jogo político. A expressão “não ficar 

em cima do muro” faz todo sentido no episódio em questão. A adesão é uma espécie de 

investimento para que o jogo continue. Desta forma, “é produto do jogo, ao mesmo tempo em 

que é a condição de funcionamento do jogo” (BOURDIEU, 2004, P.172). Do contrário, serão 

excluídos do jogo e dos ganhos que nele se adquirem. Outra expressão popular que aqui se 

encaixa é: Ou você joga ou você joga! Você pode entrar no jogo pelo simples prazer de jogar 

ou você joga porque você quer ganhar e assim desfrutar das vantagens associadas à posse de 

um capital simbólico (BARROS FILHO, 2015).  

O que foi descrito até aqui funciona como uma espécie de rito de passagem do 

iniciante, que o ligará com os profissionais mais experientes do jogo. Os profissionais menos 

experientes deverão dar provas da sua solidariedade, do respeito às regras do jogo, saber que a 

partir daquele momento eles devem defender as regras que vão assegurar a rentabilidade dos 

investimentos e vão manter o jogo em funcionamento. Desta maneira, os políticos formam o 

que Bourdieu (2004) chama de conluio original, “bem mais poderoso que todos os acordos 

abertos e fechados” (p.173).  

No campo político, os profissionais irão construir relações concorrenciais com certo 

grau de antagonismo. No entanto, eles possuem interesses fundamentais em comum, que está 

ligado à existência do próprio campo (Ibid, 2004). Em um sinal de ameaça as regras do jogo, 

o conluio será acionado para protegê-los ou proteger o jogo.  

No rito anteriormente descrito, Bourdieu (2004) sugere que é algo que ocorre com os 

políticos profissionais que estão entrando no jogo, a exemplo dos recém-eleitos para um 

mandato de deputado federal. Contudo, notamos que o conluio tem existência permanente no 
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campo político, bem como às exigências para as adesões a um grupo de pessoas ou ideias, 

seja em período eleitoral ou não. Afirmamos ainda que as bases, razão de ser de um mandato 

eletivo, continuarão atuando e exercendo pressão no caso deste profissional desviar de sua 

história ou ideologia.  

 

1.3 Campo Político: o jogo do poder e as ideias-força  
 

A luta política é essencialmente polarizada e simbólica. Os profissionais na arena se 

dividem com dois objetivos: a) conservar ou transformar o mundo social, ou seja, a realidade 

dos cidadãos através dos investimentos em políticas públicas de educação, saúde, geração de 

emprego e renda, etc.; b) conservar ou transformar a visão do mundo social e os princípios de 

divisões estabelecidas entre as classes (Ibid, 2004).  

O jogo político, que detém o monopólio da elaboração e da difusão dos princípios de 

divisão, irá contribuir para a legitimação do mundo social, bem como para a mobilização de 

grupos em torno destes grupos. É mais ou menos o que ocorre atualmente no Brasil, em que a 

esquerda, alçada para fora do poder depois de 13 anos, após um impeachment que resultou no 

afastamento da presidente eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, aponta que 

todo o processo de afastamento foi na verdade um golpe. Do outro lado, o grupo de direita 

que articulou o impeachment e hoje ocupa o Palácio do Planalto, se defende da acusação e diz 

que cumpriu os ritos legais depois de ter constatado que a presidente cometeu crime de 

responsabilidade com as chamadas pedaladas fiscais. Ou mesmo no caso da Reforma do 

Ensino Médio, proposta pelo Governo de Michel Temer, em que dividiu o Brasil entre quem é 

contra e quem é a favor, jogando, novamente, para lados opostos, a direita e a esquerda.  

Os exemplos descritos anteriormente, conforme Bourdieu (2004) se assumem como 

uma luta pelo poder simbólico “de fazer ver ou fazer crer..., que é ao mesmo tempo uma luta 

pelo poder sobre os poderes públicos” (Ibid, p.174). São lutas que serão conduzidas por 

excelência pelos partidos ou organizações de combate, atuando para mobilizar o maior 

número de pessoas com a mesma visão de mundo e depois a conquista de postos, que podem 

ser de poder ou não, “capazes de assegurar um poder sobre os seus atributários” (Ibid, p.174). 

“A produção das ideias a cerca do mundo social acha-se sempre subordinada de fato à lógica 

da conquista do poder” (Ibid, p.175).  

Bourdieu (2001) é enfático ao dizer que a cada princípio de divisão uma estrutura 

social será determinada. “Eles são constitutivos dos grupos e, portanto, das forças sociais. A 
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política é uma luta em prol de ideias, mas um tipo de ideia absolutamente particular, a saber 

as ideias-forças, ideias que dão força ao funcionar como força de mobilização” (p.203). As 

ideias-força são especialmente importantes para o sucesso das lutas travadas dentro do campo 

político. Quanto mais pessoas reconhecerem a ideia de determinado aparelho político como 

verdadeiras, mais pessoas seguirão esse grupo. Ou seja, as ideias-força, demarcadas pelo 

princípio de divisão, ajudam a mobilizar o maior número de pessoas em prol das lutas que 

estão em jogo.  

Até aqui, percebemos que Bourdieu já viu a política como um jogo, em que o poder 

está em disputa; como um mercado, em que profissionais produzem diversos produtos 

políticos e colocam a disposição da clientela, os eleitores. Agora, Bourdieu (2004) irá 

perceber a política como um teatro que representa a estrutura do mundo social. Na plateia, 

teremos as lutas de classes que exercerão pressão externa para que os políticos no palco os 

representem. O político ouvindo esse clamor fará esse papel. Contudo, a plateia, não tem 

acesso ao que acontece na coxia do teatro, nos bastidores, nos ensaios desenrolados com a 

participação daqueles que os representam em concorrência com os demais profissionais do 

campo. Não notam que muitas vezes, as tomadas de posições dos profissionais são fruto da 

satisfação dos seus próprios interesses. Ou, ainda na satisfação de interesses específicos, como 

a defesa da imagem de que trabalha em prol de determinada classe. São situações que 

dissimulam os acordos de bastidores, as concorrências que existem no interior do campo 

político. Assim, a relação dos políticos com os seus clientes, eleitores, é sempre determinada 

pela relação que os políticos mantêm com os seus concorrentes (demais políticos). 

 

“Eles servem os interesses de seus clientes na medida em que (e só nessa medida) se 
servem também ao servi-los, quer dizer, de modo tanto mais exato quanto mais 
exata é a coincidência da sua posição na estrutura do campo político com a posição 
dos seus mandantes (eleitores) na estrutura do campo social” (BOURDIEU, 2004, 
P.177).  

 

Bourdieu quer dizer que, independente de toda teatralização, quanto mais à tomada de 

posição do político for ao encontro da sua base eleitoral, melhor. No entanto, esclarece que a 

tomada de posição sempre vai depender da concorrência (demais políticos e partidos). Ou 

seja, é importante “lembrar que as pessoas que aí se encontram podem dizer ou fazer coisas 

que são determinadas não pela relação direta com os eleitores, mas pela relação com os outros 

membros do campo” (BOURDIEU, 2001, P. 198).  E muitas das vezes, tal concorrência 

obrigará os partidos a renovarem os produtos oferecidos, modificando seus programas, de 

modo a conquistar novas clientelas (eleitores, militantes).  



29 
 

 

“Em consequência, os discursos políticos produzidos são sempre duplamente 
determinados e afetados pela duplicidade que nada tem de intencional visto que 
resulta da dualidade dos campos de referência e da necessidade de servir ao mesmo 
tempo os fins esotéricos das lutas internas e os fins exotéricos das lutas externas” 
(BOURDIEU, 2004, P.177).  

 

 Ou seja, não existem inocentes dentro do campo político. Existe um interesse 

especifico que não está ligado diretamente aos interesses dos grupos partidários que um 

determinado político está ligado. “Há interesses que se definem na relação com as pessoas do 

mesmo partido ou contra as pessoas dos outros partidos” (Idem, 2001, P.199).  

 

1.4 O campo religioso e as controvérsias em torno da sexualidade 
 
 

Do latim religare, a palavra religião remete a ligação, aproximação entre Deus e o 

homem. E para que isso aconteça, convém lembrar os diversos instrumentos utilizados pelas 

instituições religiosas com o intuito de romper essa separação do homem com a entidade 

divina, propondo uma mediação que perpassa pela experiência. É assim através dos símbolos 

e rituais, objetos ou locais considerados sagrados, através das canções e orações e até mesmo 

dos discursos ou encíclicas produzidos para nutrir o cordão umbilical devotamente construído 

entre Deus e a humanidade.  

Esse conjunto de elementos, anteriormente citados, e que constituem uma das marcas 

do que chamamos por campo religioso, relativamente autônomo, sistematizado em torno de 

suas crenças e práticas, que começou a se desenvolver e se organizar institucionalmente com 

o avançar da modernidade, impulsionado por todas as transformações tecnológicas, 

econômicas e sociais, que vão desde a criação das cidades, passando pela divisão do trabalho 

(BOURDIEU, 2007). Ou seja, à medida que as sociedades vão se desenvolvendo e as relações 

sociais se complexificando, a religião vai se estabelecendo como um campo autônomo, com 

uma ordem axiológica própria, com forte poder de agir sobre a coesão da sociedade, muito 

por conta do seu poder simbólico.  

É por isso que assim como a língua ou a arte, a religião é entendida como um sistema 

simbólico, considerada como vínculo de poder e de política. Um campo estruturado, 

organizado institucionalmente, regido por leis próprias, e estruturante, que ajuda a dar sentido 

ao mundo (BOURDIEU, 2007). Ao funcionar como sistema simbólico, a religião, segundo 

Bourdieu (2007), concordando com Weber e Marx, cumpre uma função de conservação da 

ordem. Deste modo, com o apoio da religião, a classe dominante tem resguardado seus 
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privilégios enquanto que a classe dominada vai sendo educada e preparada para ocupar os 

postos que lhe cabem.  

 

“Em uma sociedade dividida em classes, a estrutura dos sistemas de representações 
e práticas religiosas próprias aos diferentes grupos ou classes contribui para a 
perpetuação e para a reprodução da ordem social (no sentido de estrutura das 
relações estabelecidas entre os grupos e as classes) ao contribuir para consagrá-lo, 
ou seja, sancioná-lo e santifica-lo. Tal sucede porque no momento mesmo em que 
ela se apresenta como una e indivisa, esta estrutura se organiza em relação a duas 
posições polares, a saber: 1) os sistemas de práticas de representações (religiosidade 
dominante) tendentes a justificar a hegemonia das classes dominantes; 2) os 
sistemas de práticas de representações (religiosidade dominada) tendem a impor aos 
dominados um reconhecimento da dominação fundada no desconhecimento do 
arbitrário da dominação e dos modos de expressão simbólicos da dominação (por 
exemplo, o estilo de vida, bem como a religiosidade das classes dominantes) 
contribuindo, desta maneira, para o reforço simbólico da representação dominada do 
mundo político e do ethos da resignação e da renuncia diretamente inculcado pelas 
condições de existência”. (BOURDIEU, 2007, P. 52).  
 

 
Bourdieu (2007) chama a atenção que dentro da própria estrutura do campo religioso é 

possível perceber as contradições existentes no macrocosmo, as diferenças entre grupos e 

classes, além da divisão do trabalho religioso, algo que ficará ainda mais perceptível com a 

autonomização deste microcosmo. Nesse sentido, há religiões que ocupam uma posição 

inferior na estrutura de distribuição dos bens de salvação. É o caso, por exemplo, das religiões 

ligadas às práticas de feitiçaria e ao misticismo, realizadas em grande escala na antiguidade 

clássica. A partir do progresso e modernização da sociedade, estas religiões vão perdendo 

cada vez mais espaço e outras instituições, sistematizadas em torno de regras e pensamentos, 

vão ocupando lugar. Os antigos deuses passam a ser demonizados e uma ideologia religiosa, 

fortemente influenciada pela moral surge.  

Mas as contradições existentes no campo religioso, não são somente desta ordem. 

Internamente, dentro de cada instituição, elas persistem e engendram a ordem social. Antes, 

então, de adentrarmos na divisão do trabalho religioso e nas oposições dentro dela existentes, 

impõe, como necessidade, destacarmos sobre essa ideologia religiosa, desenvolvida em torno 

de sistemas de representação.  

A construção de uma ideologia religiosa, segundo Bourdieu (2007), será marcada 

fundamentalmente pela transferência da noção de pureza da ordem mágica para a ordem 

moral. É através desse processo de racionalização da religião, que caminha junto com o 

desenvolvimento industrial e urbano, que vai nascer à ideia de pecado, de um Deus que te 

recompensa a partir do critério de bondade, mas que te pune de acordo práticas tidas como 

sujas e impuras. “Assim, a aparição de uma ideologia religiosa tem por efeito relegar os 
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antigos mitos ao estado da magia ou da feitiçaria” (Ibid, 2007. P. 44). Essas práticas, tidas 

como dominadas dentro da estrutura, carregam o estigma da profanação.  

Assumindo como um sistema simbólico estruturado, a religião vai funcionar seguindo 

dois princípios de estruturação. O primeiro, o da construção e expressão da experiência, 

salvaguardando um sistema de questões passiveis de discussão e outras que não merecem ser 

discutidas. Segundo, pelo efeito de consagração, um conjunto sistêmico de ação e apreciação, 

racionalizado e ético, que permite a legitimação de um estilo de vida, com efeito de 

consagração para se naturalizar e eternizar (Ibid, 2007).  

O que dizer da experiência da sexualidade? O ser homem e o ser mulher e as 

dimensões da experiência sexual ao longo do tempo que foram socialmente construídas pela 

religião, aceitando e permitindo a prática heterossexual e abolindo, rejeitando e transformando 

em pecado a prática homossexual. Nesse sentido, através da ideia de pecado, produziu 

sanções simbólicas a quem se atreve a extrapolar os limites da experiência sexual naturalizada 

com o reforço religioso, porém socialmente construída, como defende os estudiosos das 

ciências humanas e sociais.  Tal naturalização ocorreu e ocorre pela via da disputa em um 

sistema de práticas de representação consagrado dentro da estrutura das relações sociais 

vigentes.  

Na verdade, a religião tem papel importante no processo de construção da sexualidade. 

Ao mesmo tempo em que ela dita regras rígidas, concentradas no que está escrito na bíblia, 

trata sempre de orientar os seres humanos, buscando realizar uma reflexão que contemple a 

experiência religiosa em tal dimensão da vida. Mas não é uma função somente dela.  

Em meados dos anos 90, Simone de Beauvoir nas duas edições do livro “O segundo 

sexo” explicava como ser mulher era socialmente construído, nas mais diferentes fases da 

vida, determinando, por conseguinte, quais os papéis que deveriam ser ocupados pelas 

mulheres na sociedade. A célebre frase: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” 

(BEAVOUIR, 1960b, p.9) é a que melhor indica o pensamento da autora e melhor define o 

sentido de gênero. Beauvoir considera que nenhum fator biológico, psíquico, químico, 

econômico, conseguirá definir a forma como a mulher se assumirá no seio sociedade. Isso 

ficará por conta do conjunto da civilização, que elaborará e moldará o gênero feminino. Este é 

um processo ao qual o homem também será submetido, contudo, sob outro tipo de ritual.  

Refletir sobre gênero enquanto um componente construído socialmente, transpassado 

culturalmente, torna-se importante para compreendermos, dentre outras coisas, sobre os 

lugares ocupados pelos homens e pelas mulheres na sociedade. “O termo gênero indica 
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“construções culturais” – a criação totalmente social de ideias sobre os papeis adequados aos 

homens e às mulheres” (SCOTT, 1995, P.75).  

Em “A Dominação Masculina”, Bourdieu (2002) explica como a divisão sexual entre 

os sexos no mundo social, manifestada também no mundo do trabalho, e irá se inscrever nos 

sujeitos. O sociólogo entende que a divisão entre os sexos não é algo normal, natural, mas é 

algo que vem sendo incorporado pelos corpos e nos habitus, passando a funcionar como um 

sistema de esquemas de percepção de pensamento e ação. “O mundo social constrói o corpo 

como realidade sexuada e como depositário e princípios de visão e de divisão sexualizantes” 

(p. 8-9).  

Em outras palavras, podemos dizer que as experiências forjadas pelo mundo social 

serão incorporadas pelos sujeitos, estruturadas e incorporadas mentalmente. Estes passarão a 

reproduzir tais experiências, seja nos esquemas de pensamento ou da ação.  Essas 

experienciais são vistas como leis sociais convertidas em leis incorporadas pela força do 

poder simbólico (BOURDIEU, 2002). O corpo é um meio passivo sobre o qual se inscrevem 

significados culturais (BUTLER, 2003).  

O trabalho de incorporação será realizado através das instituições, tais como a Família, 

Escola, Estado e a Igreja, que vão ditar os lugares que devem, podem ou não podem ser 

ocupados por homens e mulheres. 

Voltemos a falar especificamente sobre a religião. Nas sociedades tradicionais até a 

Idade Média, a religião exercendo uma ação aglutinadora da sociedade, como aponta 

Rodrigues (1990), tinha grande domínio em diversas dimensões da vida, inclusive sobre a 

sexualidade. Mas, à medida que as sociedades vão se modernizando, novos campos sociais se 

autonomizando, o campo religioso vai perdendo a sua hegemonia.  

 

“É, porém, a partir do século XIV que nas sociedades ocidentais assistimos à 
aceleração e à intensificação do processo de fragmentação do tecido social numa 
multiplicidade de esferas de legitimidade, observando-se o aparecimento de novas 
formas de lutas que têm como objetivo o enfraquecimento e mesmo o fim do 
domínio hegemônico do campo religioso sobre as esferas cientificas, médica, 
política, jurídica” (RODRIGUES, 1990, P. 143).  
 

 
É assim, que os campos político, econômico, jurídico, dentre outros, estabelecem sua 

autonomia e requerem o direito legitimo de discutir questões postas em suas fronteiras, 

tentando, deste modo, desfazer os laços com o campo religioso. A sexualidade é um dos 

temas que suscitam controvérsias e provoca confrontos entre os diversos campos sociais, 

colocando em lados opostos, por exemplo, a política e a religião. Esse desencadeamento 
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ocorre a partir da mobilização dos movimentos sociais que provocam lutas “pelo 

reconhecimento público do direito à institucionalização de esferas da experiência e à sua 

imposição como fontes de legitimidade para criar, gerir, inculcar e sancionar uma ordem 

axiológica própria” (RODRIGUES, 1990, P. 142). 

A temática sobre a sexualidade dentro do campo religioso ajuda a compreender em 

partes a ideologia religiosa e, mais do que isso, com a autonomização dos campos, ajuda a 

perceber o jogo de forças que se constituem em torno desta para impor, conservar ou 

transformar uma determinada ordem. É uma luta politica.  

De acordo com Bourdieu (2007), a prática e a ideologia religiosa de uma maneira 

geral, aí incluindo, então, a questão da sexualidade, somente exerce efeito propriamente 

religioso de mobilização, assim como efeito de consagração, na medida em que o interesse 

político encontra-se dissimulado, ou seja, disfarçado. O sociólogo francês acrescenta que o 

efeito de consagração reside no fato de que a ideologia e a prática religiosa cumprem uma 

função de conhecimento e desconhecimento.  

Deste modo, líderes religiosos, por exemplo, quando se colocam em disputa pela 

legitimidade de apresentar para o conjunto dos indivíduos uma ordem sobre a questão da 

sexualidade, forçosamente ocultam tanto a eles, quanto aos fieis, a razão de suas lutas, 

interesses meramente políticos. “Primeiro, porque a eficácia simbólica de que podem dispor 

nestas lutas depende de tais interesses e, portanto, convém-lhes publicamente ocultar a si 

mesmos e aos outros seus interesses políticos” (Ibid, 2007, P. 54).  

Bourdieu (2007) sustenta que o efeito de ocultação contribui para que a eficácia 

simbólica, também chamada de carisma, se agregue ao agente e, por consequência, a adesão 

deste a ideologia religiosa. É este carisma que faz com que o agente acredite em seu próprio 

poder simbólico, conservando sua fé, acreditando em sua missão, na ética profissional e sendo 

contrário a todos os interesses temporais, ou seja, mundanos ou seculares que podem 

desacreditar o agente em sua empreitada.  

O agente, portanto, acredita no poder de sua palavra e sendo assim, tenta impor através 

de seu discurso o modo de vida aceitável pela crença religiosa, mas mais do que isso, o poder 

de persuasão, somente tem sentido se atrelado à experiência intima e a imagem social do 

agente. Ou seja, o discurso somente tem eficácia quando relacionado à ação, a conduta do 

agente religioso. Reside aí, ao observar o que escreve Bourdieu (2007), o êxito do projeto 

argumentativo dos agentes religiosos, sobretudo, quando se colocam em posição de luta. 

Quando tentam impor para um conjunto da sociedade, um padrão ético e moral de existência, 
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visível de maneira bastante evidente nos discursos proferidos pelos religiosos contra a 

homossexualidade e em relação a outros temas espinhosos ligados a questão da sexualidade.  

Diante do exposto até aqui, em resumo, Bourdieu (2007) concebe a religião como um 

sistema simbólico e como um sistema de pensamento que organiza a sociedade. O sociólogo 

francês, no entanto, vai além ao pensar sobre a religião. E assim como a política, a entende 

como um microcosmo situado no interior do mundo social, ou seja, é um campo com função 

própria de funcionamento.  

Conflituoso e concorrencial, indivíduos e instituições dispostos no campo religioso, 

promoverão uma série de estratégias na busca do capital religioso visando obter o monopólio 

da gestão dos bens de salvação e do exercício legitimo do poder religioso, capaz de modificar 

os sistemas de pensamento e as práticas dos leigos.  

Modificação esta que ocorre por um processo de inculcação do habitus religioso, 

“princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as normas de uma 

representação religiosa do mundo natural e sobrenatural” (Ibid, 2007, P. 57).  

Assim como o campo político, o campo religioso coloca a disposição do conjunto de 

pessoas, nomeados como leigos, produtos para serem apreciados e consumidos. É, portanto, 

uma grande indústria, especializada na fabricação de bens de salvação para suprir a demanda 

da comunidade de fieis em seus desejos e necessidades. Os investimentos na produção e o 

capital específico acumulado por cada unidade dependem da sua posição na estrutura do 

campo, podendo oferecer de tendência ortodoxa ou herética, o que irá determinar a divisão do 

trabalho religioso.  

É desta maneira que se é determinado também o capital de autoridade, importante para 

a elaboração de estratégias visando acumular mais capital. Obtido pelas instancias religiosas, 

o capital de autoridade é formado por toda força material e simbólica capaz de mobilizar os 

grupos e classes em torno da satisfação de seus interesses religiosos. É ela que impõe um 

reconhecimento de seu monopólio na tentativa de perpetuação da Igreja e impede a entrada de 

novas empresas de salvação (BOURDIEU, 2007).  

Podemos falar, então, da luta travada entre as religiões mais bem estruturadas, tipo a 

católica e as evangélicas classificadas como pentecostais que encabeçam, no Brasil, 

verdadeiras batalhas contra as religiões de matriz africana, marginalizadas pelas instituições 

dominantes, desprestigiadas no cenário de produção dos bens de salvação. As primeiras 

Igrejas visam monopolizar a produção, reprodução e distribuição dos bens de salvação, ao 

passo que as religiões de matriz africana dentro deste espaço se opõem a monopolização 
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desses instrumentos. A luta pelo monopólio total dos instrumentos de salvação consiste ainda 

na oposição entre ortodoxia e heresia.  

É importante lembrar duas coisas. A primeira que nas religiões com um grau de 

organização maior, a exemplo das cristãs, cabe aos especialistas, teólogos, padres, pastores e 

demais membros do corpo sacerdotal, a fabricação dos bens de salvação, enquanto que os 

leigos serão os consumidores destes bens.  

A segunda coisa a ser ressaltada é que o campo religioso não é fechado em si, preso 

em uma bolha. O campo religioso, assim como todos os demais, sofre pressões externas, que 

podem impor a Igreja concessões e compromissos. O que falar, por exemplo, da tímida e 

recente abertura do Papa Francisco para os homossexuais. “Jesus não mandaria os gays 

embora”5. É um dos acenos do maior líder da Igreja católica ao grupo, indicando que a 

instituição romana está aberta para recebê-los.  

No entanto, ao observar desvios das normas tradicionais, o que pode ser interpretada 

como uma heresia, ao se sentir ameaçada no favorecimento da produção de instrumentos 

“banalizados” da prática religiosa, a Igreja é chamada a defesa. Mesmo com a atual abertura, 

a própria Igreja Católica em diversas encíclicas6 já se manifestou contrária a este grupo, 

chegando ao ponto também do Papa Francisco vir a público e dizer que a Igreja deveria pedir 

desculpas aos gays por conta dos tratamentos dispensados no passado7. Atualmente, 

verificamos que as igrejas evangélicas de forma mais escancarada e com declarações às vezes 

ferozes contra a população LGBT, assumem um papel de proteção da doxa, da tradição que há 

anos fundamenta as Igrejas Cristãs em sua ideologia e construção da moralidade e da ideia de 

pecado.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Declaração disponível no site da Revista Veja. https://veja.abril.com.br/mundo/jesus-nao-mandaria-os-gays-
embora-diz-papa-francisco/ Acesso em 12 de janeiro de 2018.  
6 "Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados [...] não podem, em hipótese alguma, receber 
qualquer aprovação... "não permite [...] concluir que todos aqueles que sofrem de tal anomalia sejam por isso 
pessoalmente responsáveis".  "Declaração sobre alguns pontos da ética sexual". Paulinas, 1976.  
7 Declaração disponível no Portal do G1. http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/papa-diz-que-igreja-deve-
pedir-perdao-a-gays-por-tratamento-no-passado.html Acesso em 12 de janeiro de 2018.  
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CAPÍTULO II - REFLETINDO SOBRE NOVOS PROCESSOS EM JOGO 

 
2 Os campos sociais e o processo de midiatização 

 

Nas décadas de 70 e 80, estudos latino-americanos sobre o campo comunicacional, 

situa a mídia com um lugar de destaque na vida cultural dos indivíduos. Percebia-se uma 

centralidade da mídia e de igual modo havia o reconhecimento do seu poder e dos seus 

efeitos. No entanto, os pesquisadores daquele período entendiam que era uma centralidade 

limitada, em que a mídia dependia dos demais campos sociais. Essa era uma compreensão de 

Barbero (1997), por exemplo, que entendia que só era possível levar em consideração o poder 

da mídia, se articulada com outras práticas sociais.  

Na atualidade, as mídias já não são encaradas somente como centrais. São situadas em 

uma ordem hegemônica. Nesse sentido, Verón (1998) aponta que as mídias deixaram de ser 

um instrumento a serviço da organização do processo de interação entre os campos. Ela se 

constitui em uma nova forma de vida. Neste processo, chamado de midiatização, as dinâmicas 

das mídias se impõem como uma nova organização sócio-simbólica. “As mídias perderam o 

lugar de auxiliaridade e passaram a se constituir em uma referência engendradora no modo de 

ser da própria sociedade, e nos processos de interação entre as instituições e os atores sociais” 

(FAUSTO NETO, 2008, P. 93).  

Nesta sociedade midiatizada, em que todos os campos sociais se apropriam do aparato 

sócio-técnico-discursivo da mídia, observa-se que a produção de sentido, ora localizado e 

limitado aos processos de produção e recepção da comunicação, se estende de maneira 

dinâmica pela sociedade (BARROS, 2012).  

Nestas primeiras linhas, apontamos os diversos pensamentos e pensadores que tratam 

da midiatização, seja no Brasil ou na América Latina, onde o conceito é desenvolvido com 

bastante força através das pesquisas realizadas por estudiosos como José Luiz Braga, Fausto 

Neto, Pedro Gomes, Muniz Sodré, Verón, Martins Barbero e Jairo Ferreira. Procederemos a 

seguir, com o detalhamento teórico de alguns dos autores apresentados a fim de alargar o 

nosso campo de visão a respeito do fenômeno da midiatização.  

 

  2.1 Mediação ou midiatização?  
 

O que é mediação? O dicionário da Língua Portuguesa assim define a palavra 

mediação: a) ação ou resultado de mediar; b) designação de interferência ou intervenção; c) 

intercessão realizada por um indivíduo ou entidade entre indivíduos ou grupos, que tem como 
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primordial finalidade fazer com que se consiga chegar a um consenso8. Na significação 

anteriormente descrita, percebe-se que o sentido de mediar é sempre de ligar, algo que liga um 

ponto a outro, um polo a outro, pessoas às outras. Nesse caso, a mediação ocorre sempre com 

a presença de um agente ou dispositivo.  

Para ilustrar ainda mais o sentido da palavra, tomemos como exemplo a prática de 

oração da Igreja Católica. Os fiéis católicos através das orações dedicadas aos anjos e santos, 

pedem a intercessão destes junto a Deus, para que seus pleitos e desejos sejam realizados. O 

santo é quem faz a mediação, que simbolicamente liga o fiel a Deus.  

As pesquisas epistemológicas da comunicação se interessaram por essa temática. “Em 

perspectiva genérica, uma mediação corresponde a um processo em que um elemento é 

intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas, organizando as relações entre estes” (BRAGA, 

2012, p.32). Os meios de comunicação eram assim entendidos, como aqueles que 

organizavam os sujeitos e suas ações.  

Essa atribuição se legitimou e ganhou força enquanto pesquisa científica da área da 

comunicação após o nascimento dos meios de comunicação de massa, a exemplo do rádio e, 

muito especialmente, a televisão. “O nascimento de uma mídia de massa na forma de 

indústria cultural tornou-se objeto de um estranhamento social” (Ibid, 2012, P. 32).  

Localizados em um canto especial das residências, rádio e televisão mediavam os 

processos informativos e de entretenimento e eram vistos como corpo estranho ou um novo 

membro estranho, pelo poder que tinham de massificar a sociedade. Esse processo de 

massificação a nível mais particular era percebido na própria residência, quando todos os 

membros da casa se reuniam em frente à TV para acompanhar as principais notícias do dia ou 

assistir aos programas e novelas que mexiam absolutamente, no caso do Brasil, com todo o 

país. “... Criava-se a impressão de uma exposição direta da sociedade à mídia, como entidade 

passiva diante de um potencial homogeneizador” (Ibid, 2012, P.32). Não é bem assim, como 

Barbero (1980) irá fundamentar em suas pesquisas.  

Barbero é um dos principais nomes da pesquisa em comunicação da América Latina 

na atualidade. No livro “Dos meios às mediações”, o pesquisador tira o foco das pesquisas até 

então centrados na produção e busca entender os processos de recepção. Ele propõe uma 

superação da visão objetivista dos meios e direciona para uma visão relacional da sociedade 

(BRAGA, 2012, P.33). “Com isso, a mediação compreende uma vasta gama de intersecções 

entre cultura, política e comunicação e esquema das diferentes apropriações, recodificações e 

                                                 
8 Informação disponível em: https://www.lexico.pt/mediacao/ Acesso em 5 de fevereiro de 2017.   



38 
 

ressignificações que ocorrem na produção e recepção dos produtos comunicacionais”. 

(BASTOS, 2012, P.64). Barbero se preocupa ainda com a eficácia da mediação produzida 

pelos meios através dos seus produtos e como os receptores são afetados, assumindo um papel 

de protagonista neste processo.  

O contexto descrito acima  trata da sociedade dos meios, que para muitos é vista como 

a fase inicial da midiatização, o contexto atual em que nós nos inserimos. A mediação é um 

estágio inicial. A partir da evolução da sociedade e das evoluções tecnológicas surgidas, 

assistiremos a um quadro de crescente dependência dos indivíduos para com a mídia 

(BASTOS, 2012, P.67). Nós já não estamos mais no estagio da sociedade dos meios; nós já 

avançamos e o próprio Barbero (2009), que anteriormente pensou na centralidade dos meios, 

hoje indica um possível poder hegemônico das mídias. “É preciso assumir não a prioridade 

dos meios, mas sim que o comunicativo está se transformando em protagonista de uma 

maneira muito forte” (p. 152).  

 

2.2 O processo de midiatização  
 

No Brasil, o conceito de midiatização vem sendo especialmente construído pelo 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos), tendo como pesquisadores de referência os professores José Luiz Braga, Antônio 

Fausto Neto e Pedro Gomes.  

Ao fazer referência aos modos como os meios de comunicação de massa eram 

encarados antigamente, Braga (2012), por exemplo, chama a atenção que a sociedade já não 

pode considerar a mídia como um corpo estranho, entendendo que estamos assistindo a um 

processo acelerado e diversificado da midiatização dos processos sociais. Exatamente por 

isso, a sociedade vem modificando o modo pelo qual ela interage com a própria sociedade.  

O pesquisador compreende que a cultura oral e a cultura escrita, como processos 

interacionais, continuam a definir padrões de comunicação e ainda interferem na lógica de 

organização da sociedade, mas, em um nível acelerado, a própria sociedade está buscando e 

fazendo uso de modos mais complexos de interação. Podemos citar os dispositivos 

tecnológicos e as redes sociais que vão surgindo e consequentemente alterando essa lógica.  

De acordo com Braga (2006), a palavra midiatização pode ser relacionada a pelo 

menos dois âmbitos sociais. Em um nível micro do conceito, aos processos sociais 

desenvolvidos segundo as lógicas das mídias, podendo ser concebidos inteiros ou 
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parcialmente desta forma. O pesquisador cita como exemplo, a midiatização das instâncias da 

política, do entretenimento e da aprendizagem.  

Em um sentido macro do termo, a midiatização para Braga (2006) está ancorada na 

sociedade, “como processo interacional em marcha acelerada para se tornar o processo de 

referência” (p.10). Acelerado, mas não estabelecido, porém em um estágio bastante avançado 

de implantação. O que Braga quer dizer com processo interacional de referência?  

 

“Um processo interacional de referência, em um determinado âmbito, dá o tom aos 
processos subsumidos – que funcionam ou passam a funcionar segundo suas lógicas. 
Assim, dentro da lógica da midiatização, os processos sociais de interação 
midiatizada passam a incluir, a abranger os demais, que não desaparecem, mas se 
ajustam” (BRAGA, 2006, P. 10).  

 

Os processos interacionais de referência não substituem os demais, assim como não 

anulam. Para Braga (2006), o que de fato acontece é uma absorção, redirecionamento, 

passando a funcionar como organizadores principais da sociedade e direcionadores da 

construção da realidade social. A escrita, por exemplo, enquanto processo de referência não 

anulou a cultura oral, assim como a midiatização não irá anular as culturas oral e escrita.  

O que oferece a midiatização, na verdade, é uma gama de possibilidades que auxiliam 

os indivíduos a fazerem coisas, resolver problemas e desafios que antes não eram feitos ou 

eram feitos de outro modo. Mais do que isso, tendo a capacidade de agir no processo de 

construção da realidade social, porque, segundo a Sociologia do Conhecimento, construímos 

socialmente a realidade na medida em que vamos organizando as possibilidades de interação 

(Ibid, 2006).  

 

“Podemos assumir que a sociedade não apenas produz sua realidade através das 
interações sociais, mas igualmente produz os próprios processos interacionais que 
utiliza para elaborar sua realidade progressivamente e a partir de expectativas 
geradas nas construções sociais anteriores; e também, em seguida, por processos 
autopoiéticos assim desencadeados” (BRAGA, 2006, P. 14).  
 

 
Cabe ressaltar que a midiatização não se restringe aos modos de organizar e transmitir 

mensagem. Trata-se do modo como à sociedade se constrói, com base em padrões de como 

ver as coisas, articula pessoas, relaciona subuniversos através das interações sociais.  

De forma mais abrangente e complementado com o que já foi discutido, queremos 

explicar a partir daqui como que os campos sociais vêm sendo perpassados pela lógica da 

midiatização. Para isso, torna-se mais palatável o entendimento articulando os pensamentos 

no que concerne o plano micro do que seja a midiatização. Em uma realidade macro, como 
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vimos, Braga (2006) vê a midiatização como um processo interacional de referência, logo, 

propõe uma explicação geral da sociedade. Nas microestruturas sociais, ou seja, os campos, 

poderemos promover um debate sobre as práticas.  

Fausto Neto (2008) compreende o conceito de midiatização em associação com as 

práticas que se estruturam e desenvolvem a partir de operações de sentidos engendradas no 

âmbito enunciativo da cultura midiática. Práticas que envolvem dispositivos tecno-discursivos 

que tomam como referência o modo de existência das lógicas e pressupostos dessa cultura 

midiática, estruturadas em suas próprias formas de linguagens e por meio de operações de 

sentido para construir realidades. Realidades que se constroem na forma de textos nos quais 

figuram representações sobre a realidade construída. Ele entende que o campo das mídias 

perde o papel de auxiliar do processo de interação, para incidir nos protocolos sócio-tecno-

discursos dos campos sociais, contribuindo para a constituição de novas regras de 

inteligibilidade, desencadeadas, sobretudo, pelas tecnologias da comunicação.  

Fausto Neto (2008) acredita que a intensificação das generalizações de operações 

midiáticas de construção de sentidos age na instalação de uma nova ambiência interacional. 

Sobre este aspecto, ele destaca que as práticas sociais estão sendo atravessadas pelos fluxos de 

operações e relações tecno-discursivas constituídas por fundamentos midiáticos. Nesse 

processo de midiatização, como sublinha Braga (2012):  

 

 “Todas as áreas e setores da sociedade passaram a desenvolver práticas e reflexões 
sobre sua interação com as demais áreas e setores, testando possibilidades e 
inventando processos interacionais para participar segundo suas próprias 
perspectivas e interesses” (BRAGA, 2012, P. 37).  
 
 

Os estudos da midiatização, no entanto, segundo Braga (2012), não se definem pelo 

uso ao qual os indivíduos fazem dos meios, mas pelos processos imbricados neste uso. Não se 

trata de pesquisar os meios, nem os receptores e suas medições, mas a todos estes 

componentes e todas as formações articuladas no processo. A midiatização não é um estudo 

sobre a indústria cultural ou às inovações tecnológicas, mesmo porque com a midiatização o 

fator homogeneizante facultado a indústria cultural é revisto, tendo em vista que os próprios 

indivíduos incluídos no processo, ao se apropriarem dele, podem desenvolver uma postura 

crítica em relação aos meios, refletir sobre os produtos ao qual tem acesso. Ou seja, há a 

possibilidade de produção de mecanismos de resistência e enfrentamento em relação à própria 

indústria.  
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A midiatização não se restringe ao fator evolutivo das tecnologias. Ela se define pelos 

processos comunicacionais resultantes da invenção tecnológica. Processos esses em que se 

situa a invenção social, que consiste na utilidade dada pelos usuários às tecnologias criadas a 

partir das interações sociais articuladas, que às vezes foge do sentido original proposto por 

quem criou tal dispositivo tecnológico (Ibid, 2012).  

A midiatização não é um fenômeno do campo da comunicação. Muito pelo contrário. 

“Todas as áreas da sociedade passaram a desenvolver práticas e reflexões sobre sua interação 

com as demais áreas e setores, testando possibilidades e inventando processos interacionais 

para participar segundo suas próprias perspectivas e interesses” (Ibid, 2012, P.37).  

Se por um lado, a midiatização converte o aspecto totalizante e homogeneizador da 

Indústria Cultural, ela própria se estabelece com um papel hegemônico, como parece fazer 

crer Gomes (2010). Para o pesquisador, a midiatização é um ambiente que tudo engloba 

(p.20).  

A midiatização é um novo modo de ser no mundo, que supera a questão da mediação. 

É uma nova ambiência, que age, sobretudo, no nosso modo de ser e atuar no mundo. A 

midiatização não apenas liga a realidade ao indivíduo; ela produz mecanismos de produção de 

sentido social através de um processo social mais amplo (Ibid, 2010).  

Gomes (2010) defende que a midiatização possibilita enxergar um processo totalizante 

via mídia, aspecto que não foi ainda trabalhado pelas Ciências Sociais. Para explicar sua 

posição, busca os conceitos de Uno e Unidade presente na reflexão filosófica fornecida por 

Platão, em que desde a antiguidade relaciona a totalidade da sociedade com a questão da 

inteligibilidade social.  

“Desde Platão até os dias atuais, a consideração do Uno e da Unidade esteve 
presente na reflexão filosófica e fornecia elementos para a inteligibilidade social. De 
maneira análoga, rever a midiatização como projeto unificador é dar-lhe um status 
de inteligibilidade, hermenêutica social, que engloba, privilegia a complexidade no 
processo” (GOMES, 2010, P.25).  

 

A reunificação do mundo, segundo Gomes (2008), ocorre no âmbito da prática, via 

midiatização da sociedade. “O novo modo de ser no mundo é configurado pela midiatização 

social” (p.23). O projeto totalizante da midiatização se ancora em torno da prática, em que a 

sociedade caminha para produzir interações com a própria sociedade utilizando-se dos 

dispositivos tecnológicos. O projeto totalizante descrito por Gomes (2008), não se assemelha 

ao proposto pelos primeiros estudos da Escola de Frankfurt sobre a Indústria Cultural9.  

                                                 
9 Os pensadores desta escola viam a ideologia produzida pela Indústria Cultural como totalizante e 
homogeneizante.  



42 
 

Exploremos o que Gomes quer dizer. Para ele, estamos em uma nova ambiência, 

porque na ambiência antiga, os meios assumiam um papel auxiliar, de mero mediador entre a 

realidade e o indivíduo. Na midiatização, nós temos a reconfiguração do que ele chama de 

ecologia comunicacional, em outras palavras do bios midiático. O bios é um modelo de 

inteligibilidade social, “chave hermenêutica para a compreensão e interpretação da realidade... 

A sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia, agora alargado para além 

dos dispositivos tecnológicos” (Ibid, 2008, p. 21).  

Em uma alusão ao teatro, Gomes (2008) diz que a posição do palco e da plateia é 

superada. Ou seja, as posições produção e recepção são alteradas na midiatização. “Agora 

temos um teatro de arena, onde não mais se pode falar de palco e plateia, pois é impossível 

pensar em uma realidade sem palco, uma vez que ele tomou tudo” (Ibid, p.21).  

A maioria dos pesquisadores que estuda a midiatização afirma que a invenção e a 

evolução de dispositivos tecnológicos, atrelados aos usos dados pelos usuários a eles, vêm 

alterando profundamente o modo como a sociedade interage com a sociedade, retirando a 

mídia da auxiliaridade e, ao que tudo indica, se tornando hegemônica, na medida em que as 

práticas sociais, a forma como a sociedade se organiza, se realizam embasadas por uma 

cultura midiática.  

 

“A convergência de fatores sócio-tecnologicos, disseminados na sociedade segundo 
lógicas de ofertas e de usos sociais produziu, sobretudo nas três ultimas décadas, 
profundas e complexas alterações na constituição societária, nas suas formas de 
vida, e suas interações. Ocorre a disseminação de novos protocolos técnicos em toda 
extensão da organização social, e de intensificação de processos que vão 
transformando tecnologias em meios de produção, circulação e recepção de 
discursos. Já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de 
organização de processos interacionais entre campos sociais, mas de constatar que a 
constituição e o funcionamento da sociedade – de suas práticas, logicas e esquemas 
de codificação – estão atravessados e permeados por pressupostos e lógicas do que 
se denominaria a “cultura da mídia”. Sua existência não se constitui fenômeno 
auxiliar, na medida em que as práticas sociais, os processos interacionais e a própria 
organização social, se fazem tomando como referência o modo de existência desta 
cultura, suas lógicas e operações” (FAUSTO NETO, 2008, P. 92).  

 
 

Em resumo, a cultura midiática assume um papel de destaque na sociedade atual, 

atuando na criação ou modificação de práticas, auxiliando na realização de tarefas mais 

simples, como a oportunidade de estabelecer ou fortificar laços de amizade, até o 

processamento de transações bancárias. Ações que são realizadas na atualidade através de um 

clique, no aconchego de seu lar, o que, de fato, modifica o tecido organizacional da sociedade.  

 

2.3 A circulação na midiatização  
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Vivemos em uma sociedade em que todos os campos sociais passaram a desenvolver 

práticas e reflexões sobre sua interação com os demais campos. É uma sociedade, segundo 

Braga (2012), em vias de midiatização, onde os processos de interação produzidos pelos 

campos sociais vão estimular o modo pelo qual a sociedade se comunica e tentativamente se 

organiza.  

Verón (1998) aponta que na atualidade a mídia ganhou um importante papel de ação 

no modo pelo qual a sociedade interage com a sociedade, mostrando que a própria mídia, 

instituições e indivíduos são mutuamente afetados por esses processos não lineares. Nos 

estudos da mediação, acreditava-se que a mídia possuía um papel secundário nos processos de 

interação e organização da sociedade. Era encarada como uma espécie de auxiliar dos demais 

campos sociais. No contexto atual, “a midiatização se converte na referência sobre a qual a 

estrutura sócio-técnica-discursiva se estabelece, produzindo zonas de afetação em vários 

níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade” (Ibid, 2012, p.35).  

Na emergência da midiatização, a relação produção, recepção e circulação é revisitada. 

Na sociedade dos meios, havia uma certa preocupação em se verificar a consistência entre o 

ponto de partida e chegada (BRAGA, 2015, 38). Ou seja, o que determinava as pesquisas da 

época era descobrir se a mensagem produzida tinha correspondência com o que foi recebido 

pelo receptor. Com a midiatização, os receptores são encarados como seres ativos e a 

“circulação passa a ser vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios produzidos pela 

apropriação” (FAUSTO NETO, 2010, p. 10). Na esteira dessa relação, Braga (2012) sustenta 

ainda que a circulação faz seguir adiante as reações ao que recebe.  

Braga (2015) enumera dois significados subjacentes à questão da circulação. O 

primeiro faz referência ao processo que se dá entre a emissão e a recepção. O segundo trata a 

circulação pelo movimento emergente do produto após a recepção. Sendo esta, portanto, mais 

abrangente, uma vez que é neste momento que será possível reconhecer as respostas dadas 

pelos receptores ao produto, podendo surgir daí produtos derivados dos primeiros, em um 

fluxo adiante.  

De que maneira esse fluxo adiante ocorre? De variadas formas, como descreve Braga 

(2012, p.39), elencando algumas delas: a partir da reposição do produto para outros usuários, 

podendo ser modificado ou não; com a elaboração de comentários, em textos publicados ou 

em uma conversa de bar; em uma retomada de ideias para gerar outros produtos; em debates, 

análises, polêmicas até a circulação que se manifesta nas redes sociais. Segundo Braga 
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(2012), essas ações podem retornar aos emissores iniciais e estes produzirem novas respostas 

a partir das respostas recebidas.  

É meio o que ocorre na conversação informal, em que o interlocutor responde ao seu 

locutor. Embora, não é possível afirmar que seja um modelo interativo, seja nos meios 

massivos ou na internet. Isso porque, os emissores não desenvolvem produtos esperando 

respostas imediatas e que sejam de acordo com os seus interesses. As respostas acontecem em 

um “processo difuso e indeterminado” (Idem, 2015, P.13).  

O fluxo contínuo e adiante ao qual mencionamos acima irá ocorrer após a 

apropriação do sentido de uma mensagem qualquer por parte dos receptores; estes 

poderão colocar em circulação ou não suas respostas. Em circulação, devido ao que Braga 

(2015) chama de embralhamento cultural dos múltiplos circuitos, a mensagem proposta pelo 

emissor pode ser reforçada, contraposta, desaparecer ou retornar (Idem, 2015). “O “retorno” 

que consideramos relevante, nesse nível, é o do circuito ampliado, e não a volta imediata ao 

ponto de partida” (p. 13). 

Ou seja, imagine o lançamento de um manifesto realizado por um partido político em 

defesa do aborto. Ao entrar em circulação, esse manifesto vai ganhar inúmeras respostas, que 

podem ser em acordo ou desacordo ao que foi veiculado pelo Partido. O retorno referido por 

Braga (2015) pode acontecer no próprio espaço das respostas. Exemplo: após o lançamento 

do manifesto, um grupo de mulheres feministas lança uma nota em apoio ao Partido, levando-

se em consideração o aborto como uma questão de saúde pública. Ao terem acesso à nota, 

outro grupo de pastores ligados às Igrejas pentecostais lançam um manifesto condenando o 

apoio das feministas e defendendo a vida desde a sua concepção. O ponto de chegada não foi 

o manifesto do partido, neste caso, mas a nota de apoio do grupo feminista.   

A circulação será ancorada por um produto midiático. No entendimento de Braga 

(2012), o produto midiático não é o ponto de partida do fluxo adiante. Ou seja, como requer o 

autor, o produto ocupa um lugar especial por sua materialidade e consequente facilidade de 

captura para observação e inferências. O produto é entendido pelo pesquisador como o 

“momento” da materialização de um circuito que começa antes e continua depois. O produto é 

quem carrega a configuração que se formalizou no modo reconhecível de produto.  

 
 

2.3 De quais campos político e religioso estamos falando?  
 

Nossa intenção com este tópico não é o de produzir um levantamento geral sobre a 

temática de como a política ou a religião foram ou são praticadas atualmente. Não queremos 
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abarcar a totalidade desta questão, o que é impossível até, mas discutir a relação entre 

comunicação e política, comunicação e religião, nos dias de hoje, deixando em aberto 

algumas perspectivas que podem em um futuro próximo serem aprofundadas criticamente por 

outros pesquisadores e entusiastas do tema.  

Sim, não queremos construir aqui um relato histórico. Contudo, não poderemos deixar 

de trazer algumas passagens históricas válidas para explicar o processo vivenciado por esses 

dois campos na contemporaneidade. O que queremos, em relação ao campo político de início, 

é destacar três momentos que demonstram distintas maneiras de realizar a prática política.  

Pois bem, de início, retornemo-nos ao período da antiguidade clássica e a forma como 

a atividade política era praticada na época para destacarmos, assim, o primeiro momento que 

fundamenta o nosso pensamento de apresentar um panorama resumido no que diz respeito ao 

debate sobre os processos interacionais utilizados pelos agentes do campo político no decorrer 

da história.  

A política, a retórica e a democracia surgiram na Grécia, durante a antiguidade clássica 

e tinham, como é de se imaginar, uma relação intrínseca. A retórica consistia em um conjunto 

de técnicas capazes de preparar os cidadãos para atuarem na vida em sociedade. A política na 

Grécia estava totalmente ligada a polis e era na Ágora, a praça pública grega, onde os debates 

ocorriam.  

A democracia, criação grega, em que a definição etimológica é o “poder do povo” tem 

na Ágora, a expressão máxima da esfera pública, o seu espaço de existência, como o lugar 

onde os cidadãos se encontram para debater as questões relativas ao governo e à cidade.  

Nesse lugar, o debate e a discussão dos cidadãos levam ao consenso em prol do interesse 

público configurado na decisão da maioria. 

É possível perceber que o debate político na época estava condicionado à dimensão 

oral. Do mesmo modo, percebe-se que a retórica objetivava a formação de bons oradores, para 

persuadir o auditório, buscando a sua adesão, e a interferência nas discussões públicas. Era 

através do discurso que o orador demonstrava o seu ethos, e deste modo, despertava a 

confiança do público.  

Assim, enfatizamos que a política e a democracia são construídas tendo a oralidade 

como processo interacional de referência. Apesar de ter contribuído imensamente para o 

desenvolvimento das civilizações, a escrita ainda não era tão difundida e, portanto, a 

linguagem oral era a mais utilizada pelos indivíduos para a construção das suas interações. 

Além da falta de difusão, não havia um público leitor, por não haver uma grande camada da 

população alfabetizada.  
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No entanto, cabe ressaltar desde já, que mais do que alterar o modo de vida das 

civilizações, o surgimento da escrita alterou os conceitos de tempo e espaço para Levy (1999). 

Nas sociedades orais, como a Grécia antiga, as mensagens difundidas oralmente, durante os 

debates ocorridos na ágora, por exemplo, eram recebidas no mesmo contexto de produção. 

Ao passo que com o surgimento da escrita, há uma separação do texto e do contexto, uma vez 

que as leituras na modalidade escrita podem ser feitas séculos depois ou redigidas por um 

emissor, quilômetros de distância do seu receptor (LEVY, 1999).  

Mas, será somente durante a Idade Média, que a escrita começará a dar os seus 

primeiros passos para, de fato, interferir na atuação política e logo se estabelecer como um 

novo processo interacional. O marco dessa ruptura podemos considerar a invenção da prensa 

por Gutenberg, no século XV. O surgimento da máquina impressora, além de marcar uma 

época, simbolizava uma nova era para a humanidade por diversos fatores, dentre eles: o 

aumento exponencial de textos impressos em uma época em que a alfabetização crescia a 

passos largos; deu aos homens a oportunidade de ler a bíblia e fazer novas interpretações do 

livro sagrado, não ficando restritos ao que pregava a Igreja, além disso, com a prensa, eles 

poderiam ler outros títulos. Pelo lado do clero, isso era encarado como um problema, por 

temerem a diminuição do poder eclesiástico (BURKE, 2002).  

Portanto, neste instante da história, vemos desenvolver um novo processo interacional, 

que em algum grau tinha potencial para se tornar de referência. Ou seja, a cultura escrita 

começava a pautar e a construir a sociedade e as relações por ela mantidas. Desta forma, “o 

que habituamos chamar de cultura escrita, corresponde a uma circunstância histórica centrada 

na Europa de instauração burguesa, em que determinados padrões políticos-sociais e culturais 

da escrita foram desenvolvidos como processo interacional de referência” (BRAGA, 2006, P. 

12).  

Braga (2006) enfatiza que a cultura escrita não se refere à palavra impressa, a exemplo 

dos livros, jornais, correspondências, mas a um processo de interação social que existe por 

conta de uma base escrita que dá sustentação, citando a lógica jurídica, moral, referencial, 

psicológica e cultural que não seria sequer pensada se não houvesse a escrita.  

É nesse contexto que a relação comunicação e política será redesenhada e por que não 

dizer, ganhar ares mais sofisticados. A esfera pública também será reelaborada, partindo dos 

encontros em praça pública, como se verificava na antiguidade clássica, para as páginas dos 

jornais.  

Gomes (1999) lembra que a imprensa de opinião nasce no berço da sociedade 

burguesa europeia. De início, no seio da esfera civil e contra a esfera política, representada 
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naquele instante pelo estado aristocrático. Apesar de corresponder aos interesses da esfera 

civil, não se poderia dizer, no entanto, que ela era independente da esfera política. Os jornais 

eram utilizados como plataforma de discussão das necessidades inerentes a esfera civil, mas, 

ao mesmo tempo, era uma parte importante do universo político, enfatiza Gomes (2006).  

No decorrer do tempo, a ligação entre a imprensa e a burguesia contra o estado 

aristocrático será reelaborada e a imprensa de opinião ganhará a forma de imprensa partidária, 

funcionando como um órgão dos partidos políticos. Este cenário se efetivará com a chegada 

da burguesia ao poder. A imprensa entra em uma fase de obscurantismo, de instrumento da 

esfera pública e a favor dos interesses da esfera civil, passa a ser um aparato da esfera política 

(GOMES, 2006).  

A partir do século XX com o surgimento de novas invenções tecnológicas e a 

produção de novos processos interacionais, nesta segunda fase, em que a escrita é um 

importante processo interacional para o campo político, a sociedade viverá um momento de 

transição. Uma crescente midiatização de base tecnológica surgirá e irá impor profundas 

modificações na ordem dos diversos campos sociais, dentre eles o político (BRAGA, 2006). 

“... A imprensa se encontra ainda muito parecida com a anterior, mas agora acompanhada por 

uma série de instituições sociais dotadas de meios tecnológicos de emissão, reprodução e 

emissão ou circulação” (GOMES, 1999, P.12). Porém, a imprensa agora, no campo da 

comunicação, não está sozinha. Junta-se a ela, o cinema, o rádio e a televisão. Encarados 

como meios de comunicação de massa, são utilizados pelos políticos como instrumento de 

difusão de mensagens para audiências cada vez maiores.  

Lage (1985) nos lembra de que boa parte da luta ideológica das décadas de 1920, 1930 

e 1940, dentre elas a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se em emissoras operadas por 

governos ou sob seu patrocínio. Intervindo diretamente nos processos democráticos, a 

intenção dos governos era de persuadir a população através do rádio, além de levar o ponto de 

vista oficial para conhecimento público. Mas não somente os regimes democráticos viam o 

potencial do rádio como difusor de mensagens voltadas para grandes públicos, os regimes 

ditatoriais também o viam. Tanto é assim que o rádio, e também o cinema, foram 

instrumentos de propaganda política ideológica a serviço do nazismo e fascismo (Zuculoto, 

2012).  

É no contexto do mass media, que uma importante preocupação por parte da academia 

será provocada, responsável por encabeçar investigações sobre os efeitos dos meios de 

comunicação sobre o mundo político (GOMES, 1999). Gomes (1999) destaca que essa é uma 

fase de profissionalização do Jornalismo, em que a informação será encarada como um 
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produto potencialmente forte dentro da Indústria Cultural, em que a crescente demanda por 

informação atualizada, verdadeira, objetiva, imparcial, leiga, independente, colocará fim na 

imprensa de partido. Os jornais, antes aparelhados pelos partidos políticos, passam a se auto- 

sustentar através das vendas de espaços publicitários, gerando uma fonte de receita e lucro.  

É o terceiro momento do processo interacional articulado pelo campo político, em que 

as mídias em um primeiro instante mediam as relações entre os ocupantes do espaço e entre o 

público, em um segundo instante perpassam e atingem este e os demais campos sociais, seus 

modos de estruturação e funcionamento.  Aos poucos, o campo jornalístico vai ganhando uma 

relativa autonomia em relação ao campo político e o campo político vai sendo afetado pela 

lógica das mídias.  

Gomes (1999) ressalta que o Estado tinha o controle dos fluxos informativos, 

trabalhando na seleção e edição da informação política que chegava ao cidadão, sendo esta a 

maneira que o público formava a sua opinião. Neste período, os eleitores só tinham condições 

de realizar escolhas políticas durante as campanhas eleitorais, quando recebiam um maior 

número de informações a respeito dos postulantes aos cargos públicos e dos seus programas 

de governo. Eram os agentes do campo político os responsáveis por definir a agenda de 

debate da população. Na atualidade, como aponta Gomes (1999), as coisas mudaram:  

 

“Hoje vivemos em uma sociedade de fluxo contínuo, intenso, acelerado e 
multidirecional de informação política. Nas democracias liberais, a indústria do 
entretenimento e o sistema industrial de informação assumiram o negócio da 
informação política em lugar da imprensa de opinião e da imprensa oficial e a 
censura prévia se torna uma brutalidade arcaica. Além disso, vivemos em sociedades 
com grande cota de tempo livre e capital cultural, onde a comunicação política, 
copiosa, leiga e variada, chega ao volume da informação contínua...” (GOMES, 
1999, P. 57).  

 

Verifica-se assim que a esfera civil ganha uma relativa autonomia em relação à esfera 

política, por não precisar formar mais sua opinião somente a partir do que é oferecido pelos 

integrantes deste campo, conseguindo intervir mais no jogo político, ao ponto de reconfigurar 

até mesmo as agendas dos partidos e dos políticos. No poder, os ocupantes dos cargos 

públicos não apenas irão governar ou legislar, mas estarão em constante campanha, cuidando 

das suas imagens públicas (Ibid, 1999).  

Destaca-se assim, através de Gomes (1999), a autonomia conquistada pela esfera civil 

em relação à esfera política na sociedade em midiatização; esta primeira com possibilidade de 

interferência no jogo político. Ressaltamos ainda a crescente vigilância em torno dos agentes 

do campo político, o cuidado que estes passaram até com a imagem em decorrência dos novos 
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processos que atingem o espaço social e, por fim, registramos que as campanhas políticas são 

realizadas de forma permanente na atualidade.  

Notamos, desta forma, que de fato o campo político vem perdendo certa autonomia. 

Braga (2006) enfatiza que isso é causado pela midiatização, que deslegitima os campos 

sociais, na medida em que estes não conseguem se distanciar do público em geral, nem 

mesmo se proteger. “Tudo se expõe, logo tudo se torna aberto ao esquadrinhamento, se torna 

familiar a todos” (p. 24).  

Na concepção de Braga e outros pesquisadores brasileiros e latino-americanos, 

vivemos em uma sociedade em processo de midiatização, cujas características descritas, ao 

longo desta pesquisa, se assemelham ao observado por Gomes (1999) em sua discussão sobre 

a relação entre a comunicação e a política na atualidade. 

A evolução da sociedade dos meios para a sociedade midiatizada vem provocando 

intensas transformações na ordem de funcionamento dos campos sociais. Os modos pelos 

quais os campos sociais interagem com os sujeitos e a sociedade, especialmente situados aqui 

os campos político e religioso, mudaram consubstancialmente depois do aparecimento de 

múltiplos fatores sócio-tecnológicos, referidos por Fausto Neto (2008).  

Estes e os demais campos sociais passaram a fazer uso da linguagem sócio-tecno-

discursiva das mídias com o objetivo de produzir e fazer circular mensagens e até mesmo 

promover o alargamento da arena de batalha forjada pelos microcosmos, partindo do campo 

enquanto estrutura abstrata de um mundo social para o campo enquanto estrutura abstrata de 

um mundo virtual.  

Sendo assim, percebe-se claramente o quanto a cultura midiática vem atravessando os 

campos sociais, modificando suas estruturas e produzindo variados efeitos em toda extensão 

do mundo social. Algumas destas transformações serão destacadas neste tópico e 

desenvolvidas nos tópicos subsequentes deste trabalho.  

Travaremos neste espaço um diálogo entre a teoria dos campos formulada por Pierre 

Bourdieu (2004) e a realidade ao qual presenciamos e é amplamente enfatizada pelo conceito 

de midiatização.  

Discutimos no capítulo anterior, a estrutura e o modo de funcionamento do campo 

político, destacando, por exemplo, a função dos partidos políticos; a relação concorrencial que 

ocorre dentro do campo político; o espaço ocupado pelo eleitor no campo; a divisão de mundo 

social obtida através do campo político e tratamos dos produtos oferecidos por este 

microcosmo.  
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Os produtos oferecidos pelo campo político podem ser: problemas, programas, 

análises, comentários, conceitos, acontecimentos. No mercado da política, eles ficam a 

disposição do eleitor e auxilia no momento da escolha. “Os produtos oferecidos pelo campo 

político são instrumentos de percepção e expressão do mundo social” (BOURDIEU, 2004, 

P.1650. No entanto, segundo Bourdieu (2004), a formulação de opiniões divergentes ou 

concordantes sobre esses programas, só poderão acontecer quando os diferentes grupos têm 

acesso a esses instrumentos, o que na sociedade dos meios, o pesquisador aponta que não era 

tão fácil, uma vez que o “campo político exercia de fato um efeito de censura ao limitar o 

universo do discurso político...” (p.165). A censura, ao qual fala Bourdieu (2004), afetaria 

sobremaneira a escolha do eleitor, colocado simbolicamente afastado do produto e de sua 

produção.  

Na sociedade em midiatização, o campo político pode ate tentar obstruir a passagem 

da informação para o eleitor, mas não é, em absoluto, algo fácil de ser feito. Além da 

existência de instrumentos legais que obrigam os membros do campo político de 

disponibilizarem e facilitarem o acesso à informação ao cidadão, o nascimento da internet e o 

desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação, possibilitaram o campo político 

construir o seu próprio diálogo com o eleitor, promovendo um intenso espaço de interação 

entre as partes.   

Os exemplos que melhor definem a mudança de postura dos membros do campo 

político no tocante a relação entre eles e os eleitores, são as páginas oficiais dos partidos nas 

redes sociais e os sites oficiais, onde é possível encontrar desde a história e as diretrizes que 

sustentam a organização até os programas de governo formulados para os processos eleitorais. 

Ou seja, o povo, mais do que nunca, tem acesso ao que os partidos e os políticos pensam e 

como agem. Isso tudo está às claras. Lógico, que as tramas que ocorrem nos bastidores do 

poder ainda ficam camufladas e passam muitas vezes despercebidas pelas lentes dos 

jornalistas e da própria população.  

Ainda em relação aos produtos políticos, Bourdieu (2004) diz que o monopólio de 

produção está restrito a um corpo de profissionais. Na atualidade, ainda tendo em vista o 

processo de midiatização e às exigências feitas pelos eleitores, que motivam os partidos e os 

órgãos governamentais a ampliarem os canais de participação, isso tem mudado. A Câmara 

dos Deputados, por exemplo, em seu site oficial, mantém inúmeras enquetes em que 

possibilita o cidadão opinar sobre as leis em discussão. Não estamos aqui querendo afirmar 

que o corpo de profissionais sempre atende aos interesses da população visíveis nos 
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resultados desses mecanismos de aferição de opinião, mas demonstrar que esse monopólio 

tem sido quebrado.  

Uma das grandes preocupações dos pesquisadores da midiatização é com a 

diferenciação da sociedade dos meios em relação à sociedade em midiatização. Enfatizando o 

que já discutimos, na primeira, as mídias estariam a serviço da organização de um processo 

interacional, possuíam autonomia relativa por conta da existência dos demais campos 

(FAUSTO NETO, 2008). Ou seja, o campo das mídias era uma espécie de auxiliar. O campo 

político era, senão, um dos principais campos que buscavam os serviços do campo das mídias 

neste estágio da sociedade.   

Essa percepção de auxiliaridade e centralidade das mídias no mundo social eram 

compartilhadas por Bourdieu (2001), embora, um tanto quanto pessimista se formos fazer 

uma pequena comparação com os tempos atuais, especialmente quando o sociólogo retira a 

autonomia dos eleitores e reveste esse grupo com uma aparente invisibilidade. Ao tratar da 

força que os movimentos sociais podem exercer sob o campo político, Bourdieu (2001) 

argumenta:  

“Os movimentos sociais como o dos indocumentados seriam, a meu ver, muito 
importantes se, por intermédio de jornalistas ou de sindicatos de que participam, 
viessem a suscitar o interesse especifico de pessoas que estão no campo político. Na 
situação atual, é muito difícil. Os irresponsáveis, que já mencionei por diversas 
vezes esta noite, são pessoas que procuram dar força, no campo político, a 
movimentos que não podem, por sua própria força, chegar aí a ser reconhecidos. 
Talvez seja preciso inventar novas formas de manifestação, novas formas de 
mobilização política” (BOURDIEU, 2001, 209).  

 

As novas formas de manifestação e mobilização que Bourdieu (2001) chama atenção, 

já foram inventadas, graças à sociedade em midiatização. As mídias, neste estágio atual, 

perderam o papel de auxiliar e são agora uma referência engendradora do modo de ser da 

própria sociedade, e nos processos de interação entre instituições e os atores sociais 

(FAUSTO NETO, 2008).  

Não é necessário o campo jornalístico, ou o que Bourdieu (2001) chama de 

irresponsáveis, dar visibilidade a grupos marginalizados, provocar mobilização e forçar o 

campo político a colocar em pauta os temas que circundam esses grupos. Essa mobilização 

pode ser feita pelo próprio grupo marginalizado com o suporte do aparato sócio-tecnológico 

disponível, podendo as mobilizações ocorrer dentro das redes sociais.  

Neste caso, o campo jornalístico, ao reportar o acontecimento, apenas legitimaria o 

processo; não tendo a centralidade absoluta no caso. Essa mudança de paradigma relatada 

vem ocorrendo em todo mundo e os efeitos produzidos no campo político são diversos. Vizer 
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(2007), mesmo antes da efervescência de redes sociais, como o Facebook e o Twitter, já 

discutia as potencialidades desse fenômeno.  

 

“Em boa medida, o paradigma emergente no século XXI vai demarcando novos 
modos de relação entre militância, novas formas de ativismo social e os meios de 
comunicação. Ambos mudaram muito, tanto quantitativamente como 
qualitativamente. O primeiro se multiplicou até o ponto de armar redes para cobrir 
palcos mundiais com agendas enormemente diversas. O militante pode ser membro 
de uma Organização Social, e também um indivíduo solitário com capacidade de 
acesso a uma bateria de meios: internet, páginas web, e-mail, e a emergente 
explosão da comunicação pelos telefones celulares. O ativismo social já não deve 
ser forçosamente organizado, nem requerer “atos de fé” nem formalidades. Pode ser 
espontâneo e tomar a forma de multidões convocadas por situações críticas (como as 
manifestações policlassistas e com interesses diversos na crise de dezembro de 2001 
na Argentina)” (VIZER, 2007, P.36).  

 

Podemos trazer um exemplo mais próximo de nossa realidade, que corrobora para 

referendar essa mudança de paradigma em que estamos todos envoltos. Em junho de 2013, as 

manifestações pelos 20 centavos que exigia a redução dos preços das passagens de ônibus em 

São Paulo demonstraram o poderio das redes sociais, ao serem utilizadas como instrumento 

de mobilização e organização dos cidadãos paulistanos em defesa do transporte público.  

O movimento tornou-se tão poderoso que as manifestações se multiplicaram pelo 

Brasil a partir do uso das redes sociais. A redução do preço da passagem, na verdade, foi a 

apenas a ponta do iceberg, uma vez que pautas como melhorias dos sistemas de ensino e 

saúde entraram nas discussões.  

Memes, textos, vídeos e fotos, relacionados ao movimento, tudo estava nas redes 

sociais, promovendo o debate dos temas e incentivando a mobilização. Resultado, o país 

assistiu uma das maiores manifestações populares já realizadas desde o Movimento das 

Diretas Já e o Impeachment do presidente Collor. Diante do efeito produzido pelo movimento, 

a presidente do Brasil, Dilma Rousseff teve que tomar uma série de inciativas com o objetivo 

de dar respostas satisfatórias às reinvindicações.  

O campo político está totalmente atravessado pelo processo de midiatização. De igual 

modo, ocorre com o campo religioso. Talvez, “o campo religioso ao lado do campo da 

política, é aquele que mais se deixa contaminar por operações de mídia, ou delas faz uso, 

visando às suas novas formas de reconhecimento por parte dos atores e das instituições 

sociais” (GOMES, 2010, P.10).  

 O que melhor identifica os efeitos da midiatização sobre o campo religioso é o 

deslocamento de práticas religiosas, antes restritas aos velhos templos, para a ambiência dos 

processos midiáticos (GOMES, 2010). Podemos dizer que a midiatização faz surgir uma 
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igreja sem muros físicos, cujo altar se multiplica em variadas telas e as mensagens atingem 

individualmente cada fiel, seja no seio de sua residência, durante a travessia no transporte 

público ou, ao fazer uso, simultaneamente, de um aparelho de celular e de televisão, não 

necessariamente nessa ordem.  

Notamos ao zapear os canais de televisão ou a frequência de transmissão das rádios, 

AMs ou FMs, a presença maciça de diferentes confissões religiosas. Confissões que compram 

o espaço nestas emissoras para veiculação de programas ou que possuem concessões que 

garantem com que elas próprias administrem e produzam conteúdos, às vezes até, tornando-se 

donas de um verdadeiro império midiático, como é o caso da Rede Record de Televisão, que 

tem como dono o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo.  

Ao navegar pelas redes sociais, notamos uma infinidade de páginas e sites ligados as 

mais diferentes denominações religiosas com a proposta também de levar a mensagem cristã 

aos mais longínquos lugares e corações. É importante destacar que este processo não está 

ancorado na atualidade, mas vem desde os primórdios do rádio e da televisão. Gomes (2010) 

consegue descrever melhor esse fenômeno:  

 

“O debruçar-se sobre a relação da mídia com a religião permite ver que sua 
consequência mais imediata é o deslocamento do espaço tradicional, acanhado e 
restrito dos templos, para um campo aberto e multidimensional. A lógica do templo, 
direta e dialogal, é substituída pela lógica da mídia moderna que se dirige a um 
público anônimo, heterogêneo e disperso. Desse modo, as táticas dos pregadores, 
sua oratória e desempenho deixam-se impregnar pelas leis da comunicação de 
massa, principalmente do rádio e da televisão” (GOMES, 2010, P.30).  

 

A relação entre mídia e religião, como dissemos, vem desde os primórdios dos meios 

massivos. Nossa intenção aqui, não é a de trazer dados históricos deste movimento. No 

entanto, não podemos deixar de situá-los para entendermos o fenômeno. Neste tópico, 

queremos, sobretudo, demonstrar as principais características do campo religioso na 

sociedade em midiatização, justamente para compreendermos em momento oportuno os 

passos dados pelos nossos objetos de pesquisa.  

Conta-se que o casamento entre mídia e religião aconteceu ainda na década de 20, 

tendo a Rede de Televisão BBC como anfitriã desse enlace (GOMES, 2010). De lá pra cá, a 

relação somente cresceu e trouxe frutos bastante vantajosos para ambas às partes.  

Os EUA, como pioneiros nesse tipo de matrimônio, revelou nomes importantes, 

conhecidos por todo o mundo, inclusive no Brasil, a exemplo de Pat Robertson, RexHumbard, 

Billy Graham, Oral Roberts. Os programas destes pastores eram transmitidos em todo o 

mundo, o que acabou por influenciar líderes religiosos locais a fazerem o mesmo, como foram 
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os casos de Davi Miranda no Brasil, na década de 80, e mais recentemente, os pastores Edir 

Macedo, RR Soares e Silas Malafaia (GOMES, 2010). Este último objeto de nossa pesquisa.  

De acordo com Gomes (2010), o uso da televisão se insere no contexto dos grandes 

reavivamentos, organizados pelas igrejas evangélicas. “Esses períodos são caracterizados por 

uma grande atividade religiosa e desorientação social onde o poder e a moral das instituições 

são questionados” (Ibid, p.57). Sempre pregando para multidões, os pastores se posicionavam 

nos reavivamentos contra as liberdades sociais e a favor de posições conservadoras. Com o 

objetivo de fazer com que um maior número de pessoas tivesse acesso aos reavivamentos e as 

mensagens nele produzidas, os pastores resolveram entrar no mundo do audiovisual.  

Nos reavivamentos ou nas cruzadas urbanas que surgiriam logo depois, esses pastores 

levavam a mensagem cristã, mas não deixavam de tocar em temas relacionados à política, 

como a questão do sindicalismo, em defesa do nacionalismo, contra o comunismo e o aborto, 

sem falar nos ataques aos homossexuais (GOMES, 2010).  

Apesar de tratarmos aqui de exemplos ligados às igrejas evangélicas, sabemos que esta 

é uma prática igualmente adotada pela Igreja Católica. A instituição romana possui inúmeras 

emissoras de rádio e televisão espalhadas pelo Brasil, além disso, reconhecendo as 

transformações provocadas pela midiatização, a Igreja Católica em 2011 entrou com bastante 

força nesse novo mundo ao lançar o portal News.va. O mais significativo disso tudo foi o 

modo de lançamento do site.  

O Papa Bento XVI, diante da tela de um tablete, envia para o mundo inteiro a primeira 

mensagem papal da história, que consistia na seguinte frase: “Queridos amigos, acabo de 

lançar o News.va. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Com minhas orações e bênçãos, 

Papa Bento XVI” (SBARDELOTTO, 2016). O news.va e a entrada do Papa no Twitter era o 

reconhecimento da Igreja quanto a importância do processo de midiatização e uma 

demonstração inequívoca do lugar que a instituição deveria ocupar diante das transformações 

assistidas.  

Assim sendo, neste tópico, podemos situar de quais campos políticos e religioso 

estamos falando e, sobretudo, demarcar as mudanças provocadas pelo processo de 

midiatização nos campos sociais. Ao que tudo indica, aceitar as práticas condicionantes da 

midiatização, dentro dos campos socais, é uma questão de sobrevivência.  

 

2.3 A autonomia relativa dos campos sociais e o Twitter como espaço estratégico de luta 
política 
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Para longe de se pensar os campos sociais como um espaço estruturado e limitado em 

torno de fortes muralhas, que os protegem seja dos ataques ou pressões externas, devemos 

pensar os campos como um espaço com limites bem definidos no que diz respeito à formação 

do seu corpo social, em vista da legitimidade, incorporação e exclusão de agentes, mas que 

vive em constante choque com os demais campos sociais, o que produz transformações 

importantes a nível macro e micro das estruturas.  

Ou seja, os campos não são somente caracterizados pelas relações de forças resultantes 

das lutas internas e estratégias em uso, sendo elas defensivas ou subversivas, como aponta 

Chequer (2006). Os campos sociais sofrem pressões externas de toda ordem, além de 

interpenetrações. Dizer que um campo possui limites bem definidos, não quer dizer que ele 

seja independente. Pelo contrário, as produções dos variados campos se inter-relacionam e 

podem contribuir para a conservação ou subversão da ordem política (BONNEWITZ, 2002). 

Os conflitos existentes entre os campos podem resultar em estratégias de defesa ou estratégias 

de transformação.  

Rodrigues (1990) nos lembra de que os campos não se constituem compartimentos 

estanques sem relação entre si. Existe um universo de outros campos que, segundo ele, 

repartem força nos respectivos processos rituais e nas ordens axiológicas, assim como em 

relação às funções expressivas e pragmáticas e as formas simbólicas de visibilidade. 

 

A ordem axiológica de um determinado campo define, como vimos, as regularidades 
no desempenho das funções expressivas e das funções pragmáticas que os agentes e 
os atores sociais exercem ou, dito de outro modo, ditam a conformidade e a 
conveniência nos domínios do/dizer/ e do/fazer (RODRIGUES, 1990, P. 147).  
 

Cada campo social, assim sendo, define regras discursivas, modos de dizer conformes 

e convenientes, mas ditam também formas de ser. Nota-se, ao interpretar a noção de campos 

sociais formulada por Rodrigues (1990), uma forte ligação com os conceitos e temas 

traduzidos pela linguística, dando uma justa importância aos discursos produzidos em 

determinadas zonas de competência.  

Mas, voltemos a falar sobre o processo de autonomização dos campos sociais e os 

tensionamentos consequentemente provocados por conta disso. Os pontos de choques entre os 

diferentes campos sociais “resultam reflexos que se projetam em cada um dos campos e o 

atravessam” (Ibid, 1990, P. 149). Bourdieu (1984) indica que tanto o processo histórico 

construído pelos campos quanto às estruturas próprias de cada um, a exemplo do habitus e das 

estratégias fomentadas pelos agentes, funcionam como um prisma para acontecimentos 

exteriores. Esse prisma ou reflexo, Rodrigues (1990) irá nomear como dimensões. “É por isso 
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que podemos encontrar, por exemplo, no campo político, dimensões religiosas, militares, 

econômicas, que o campo religioso integra dimensões políticas, econômicas, pedagógicas, 

terapêuticas” (P. 149). É possível medir o quão tão forte é um campo a partir da avaliação das 

imposições da sua axiologia que este campo consegue projetar nos demais (RODRIGUES, 

1990).  

Chegamos a um ponto importante da nossa dissertação. Discutidos os principais 

fundamentos que regem a teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu, em diálogo com 

autores como Rodrigues, e através do aprofundamento realizado no conceito de midiatização, 

impõe-nos a necessidade de lançar luz dos muitos dos elementos aqui debatidos em nossos 

objetos de pesquisa.  

Não adentraremos, nesse momento, tão detalhadamente, no episódio em recorte que 

nos estimula a proceder tal análise, mas, de forma abrangente, sem querer abarcar a totalidade 

das questões, propomo-nos, a partir daqui, entender as relações e os atravessamentos entre o 

campo político e o religioso na atualidade, tomando como empréstimo o exemplo do deputado 

federal Jean Wyllys e o pastor Silas Malafaia e atuação destes no Twitter.  

Jean Wyllys é jornalista, professor universitário, escritor baiano e deputado federal do Rio 

de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Está presente no Twitter desde fevereiro 

de 2010. Possui mais de 64 mil tuítes publicados e cerca de 687 mil seguidores. Silas Malafaia é 

psicólogo, pastor e líder da Igreja Vitória em Cristo. Abriu sua conta na rede social em março de 

2010. Até o momento, publicou 35,8 mil tuítes e tem ao seu lado um pouco mais de 1 milhão 

seguidores10.  

Desde o ano de 2011, os dois agentes têm utilizado das redes sociais, em especial do 

Twitter, para travar conflitos acirrados que chegam a ser noticiados pela mídia. O debate envolve 

temas polêmicos, que são bandeiras de luta do movimento LGBT. Jean Wyllys, homossexual 

assumido, usa da política para defender seu ativismo, identidade e para brigar pela conquista de 

direitos dos LGBTs. Já o pastor Silas Malafaia é totalmente contrário à causa dos homossexuais, 

usando como suporte de defesa dos seus argumentos a bíblia e os preceitos religiosos.  

Em 2014, ano eleitoral, um dos casos mais emblemáticos de toda a campanha ocorreu no 

Twitter e envolveu a candidata pelo PSB à presidência, Marina Silva, o deputado federal Jean 

Wyllys, e o pastor da Igreja Vitória em Cristo, Silas Malafaia. No dia 29 de agosto, a candidata 

enviou para a imprensa o seu programa de governo. No texto de 242 páginas, Marina prometeu 

reconhecer os direitos dos LGBTs. Porém, após críticas realizadas pelo pastor Silas Malafaia, 

                                                 
10 Informação retirada dos perfis dos do deputado Federal Jean Willys e do Pastor Silas Malafaia no twitter. 
Acesso em 10 de janeiro de 2018.  
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através do Twitter, Marina revisou vários pontos do texto. O deputado federal Jean Wyllys 

afirmou no Twitter que Marina Silva tomou essa decisão por pressão de Silas Malafaia, após o 

pastor usar as redes sociais para criticar a candidata e seu programa de governo.   

Como visto, a sexualidade é um dos pontos de choque entre os dois. Além de dividir, a 

questão provoca atravessamentos e questionamentos em ambos os campos representados 

pelos agentes. O político, a qual o primeiro está situado; o religioso, a qual o segundo se 

posiciona. Acrescenta-se a Wyllys, o fato dele ser homossexual declaradamente assumido, o 

único entre os ocupantes da atual legislatura (2014-2018).  

Rodrigues (1990) pontua que o confronto verificado sobre a experiência da 

sexualidade, é travado entre o religioso, o jurídico, o médico, o científico e o político. Para 

nós aqui, interessa-nos especificamente o embate entre o político e o religioso. Wyllys, na 

esfera política, tenta transformar as relações de forças e as visões de mundo que existem em 

torno da homossexualidade, construídas de forma bastante acentuada pelo campo religioso ao 

longo dos anos, que pretende conservar os costumes e as tradições calcados em preceitos 

morais contidos na bíblia.  

Ao tentar impor a sua ordem axiológica ou impedir a violação de suas ordens, os 

campos sociais produzirão dois tipos de estratégias: a estratégia pedagógica e a estratégia 

terapêutica. A primeira busca a inculcação da sua ordem. Já a segunda consiste no 

restabelecimento da ordem violada e na consequente interiorização dos mecanismos de 

culpabilidade (RODRIGUES, 1990). Ou seja, enquanto uma previne para que os valores 

estabelecidos pelos campos sociais sejam fielmente respeitados por meio de um processo de 

interiorização do que é pregado e exteriorização do que foi apreendido, a outra atua 

administrando para que o campo social, intoxicado ou poluído, seja reabilitado.  

As estratégias pedagógicas e terapêuticas compreenderão ainda tipos de composição, 

que são a cooperação, quando os campos cooperam entre si buscando ampliar os efeitos 

institucionais de coerção. Quando, pelo contrário, se acentua a pretensão de dois ou mais 

campos se imporem, cada um exclusivamente, a sua própria ordem axiológica numa mesma 

esfera da experiência, assistimos ao desenrolar de uma modalidade de estratégia conflitual. 

Podemos falar no conflito da sexualidade, por exemplo, debatido neste trabalho, que divide o 

campo político e o religioso e que está inevitavelmente ligado ao processo de autonomização, 

como aponta Rodrigues (1990).  

 

“De uma maneira geral, o conflito surge sempre que ocorre um processo de 
autonomização de uma esfera até então indiscutivelmente subordinada a um ou mais 
campos tradicionais, com a emergência de práticas que rompem os discursos e 
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comportamentos conforme às regras que tradicionalmente o campo em que ele se 
inscreviam ditavam. Assim, no exemplo referido, o aparecimento de novos 
dispositivos técnicos no domínio da reprodução humana assistida vem pôr hoje em 
causa a estrutura tradicional do campo da sexualidade, alimentar a pretensão de 
diversos campos a ditar a sua conformação axiológica, ao mesmo tempo em que 
assistimos à emergência da autonomização da esfera da reprodução biológica da 
espécie em relação do domínio da sexualidade e da sua carga afetiva, relegada para 
um novo domínio, para a esfera privada, definida pelo direito à opacidade em 
relação à ingerência dos outros” (RODRIGUES, 1990, P. 150). 
 

 
A sexualidade aqui não será vista como tendo um domínio próprio, ou seja, sendo um 

campo específico. Portanto, nossa opção, não é por situar Wyllys em um campo da 

sexualidade, mas destacar a importância da sua identidade enquanto sujeito, e a influência 

desta dentro do campo político e nos jogos de batalha travados por ele em sua atuação como 

deputado federal.  

Deste modo, entendemos que o conflito entre o campo religioso e o campo político, 

originado pelos agentes mencionados, surge porque o deputado federal Jean Wyllys ganha 

legitimidade para atuar em defesa de seu grupo de representação, com força para subverter a 

ordem então naturalizada pelo campo religioso; ao passo, que do outro lado, Malafaia apela 

para a conservação da ideia de sexualidade defendida pelas igrejas cristãs.  

Neste percurso de tensionamento entre os campos e a produção de estratégias, 

destacamos na atualidade ainda o processo de atravessamento que os campos sociais vêm 

sofrendo em decorrência do processo de midiatização, mas, não podemos deixar de citar 

também a autonomia conquistada pela esfera civil, muito por conta do aparecimento das 

novas tecnologias da comunicação e da informação. Podemos dizer que assim como as novas 

tecnologias vem alterando a relação espaço/tempo, de uma forma bastante acentuada, vem 

provocando a reconfiguração das fronteiras dos espaços de produção simbólica, os campos 

sociais. Especificadamente, pontuamos aqui, os campos político e religioso.  

Gomes (1999) assevera, por exemplo, que a autonomia conquistada pela esfera civil 

em relação à esfera política, possibilita a interferência da primeira no jogo político. A 

autonomia dos campos sociais, segundo Rodrigues (1990), está intimamente ligada com a 

modernidade. O processo de autonomização tem a ver, por um lado, com a fragmentação da 

experiência e com a luta bem sucedida de movimentos sociais que pretendem eximir-se à 

coação que os corpos constituídos exercem numa determinada esfera de competência.  Sobre 

este aspecto, podemos falar sobre o uso que os movimentos sociais vem fazendo das 

ferramentas disponibilizadas pela internet, justamente para romper com determinados 

padrões. O movimento LGBT é um caso especial que, atualmente, com o auxílio da internet, 

trava verdadeiras batalhas tendo em vista o rompimento dos discursos e de comportamentos 
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construídos conforme regras que tradicionalmente se inscrevem no campo religioso e era por 

ele ditadas.  

A internet proporciona recursos para que grupos expressem e atualizem suas 

identidades, seus valores e interesses. Em casos de grupos que sofrem de injustiça distributiva 

ou de exclusão simbólica, a busca por superação dos obstáculos se inicia com o esforço desses 

atores para definir, em seus próprios termos, a situação-problema, por meio de contestação de 

constrangimentos em práticas históricas, cristalizadas em regras formais ou implícitas em 

convenções culturais da sociedade (GOMES; MAIA, 2008, p. 337).  

Em um primeiro momento, podemos imaginar que o avanço das novas tecnologias da 

comunicação e da informação vem alterando significativamente todo o tecido social, as 

relações estabelecidas pelos atores e instituições sociais. Contudo, Braga (2012) defende que 

ao pensar a midiatização, discutida anteriormente, não é possível nos deter apenas ao aspecto 

de penetração tecnológica. É preciso ir além e pensar em um componente diretamente social 

no processo, pois, “sobre a tecnologia disponibilizada é preciso ainda que se desenvolvam 

invenções sociais de direcionamento interacional” (p. 36).  

Vejamos o Twitter, por exemplo. Criado em 2006, a rede social denominada Twitter 

permite o envio de mensagens atualizadas em apenas 140 caracteres (JAVA et al., 2007). Essa 

plataforma foi desenvolvida para que os usuários pudessem responder à seguinte pergunta: o 

que você está fazendo? Mas, observa-se que o uso ganhou novos contornos. Assim como 

ocorreu com o Youtube, as empresas abriram contas na rede com o intuito de se aproximar dos 

seus clientes. Jornalistas passaram a usar o Twitter como ferramenta de apuração e divulgação 

de notícias, além de usar como fonte de informação. Os políticos descobriram que poderiam 

falar diretamente com seus eleitores em posts de 140 caracteres.  

O Twitter é um serviço que permite um maior intercâmbio entre os indivíduos, a troca de 

informações e a construção do universo cultural. Na perspectiva dessa nova dinâmica 

comunicativa, é possível perceber que a rede pode funcionar, para além disso, como uma 

arena de disputa. Ou melhor dizendo, como espaço privilegiado para que o campos sociais 

atuem produzindo estratégias pedagógicas ou terapêuticas, cooperando entre si ou 

desencadeando conflitos, como notamos na luta travada entre Jean Wyllys e Silas Malafaia.  

Retomemos, então, a análise dos nossos objetos de pesquisa. Agora, tomando como 

referência o processo de midiatização da sociedade. Lembremo-nos que quase toda cena 

enunciativa ocorreu dentro do Twitter. Ao situar novamente a cena, queremos chamar atenção 

para o fato de que a rede se estabelece assim como um espaço de representação da política.  
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Atualmente, uma das grandes preocupações da classe política é com a sua imagem 

pública. No Twitter, essa imagem, através do discurso, pode ser reforçada, reelaborada, 

modificada, adequada conforme a situação e o auditório. Ou seja, o próprio agente pode 

administrar as opiniões públicas sobre suas posições políticas, regulando a impressão que o 

público tem a seu respeito. Mas não somente. Entendendo que todo discurso em circulação no 

tecido social é manipulador, os agentes podem sempre falar no sentido de buscar a aceitação e 

a adesão do outro. “Falar é sempre fazer crer e fazer crer é levar os interlocutores a adotar 

comportamentos conforme com a crença que os locutores pretendem fazer aceitar” 

(RODRIGUES, 2012, P.16).  

Rodrigues (2012) pontua que qualquer discurso visa fazer o outro aceitar que 

determinada delimitação do mundo é a verdadeira. Assim acontece também nos discursos 

produzidos graças aos dispositivos midiáticos, pois eles utilizam recursos retóricos e se 

apoiam em determinados padrões culturais, sociais, sexistas, religiosos, em detrimento de 

outros padrões. É o que faz Jean Wyllys e Silas Malafaia no Twitter, e poderemos observar de 

maneira mais detalhada no capítulo de análise.  

Para Rodrigues (2012), “os dispositivos midiáticos são analisadores dos sistemas de 

representação que sustentam nossas crenças, valores e práticas compartilhadas, expressão que 

retoma uma feliz expressão de César Guimaraes” (p.18).  

Ao ressaltar os aspectos mencionados acima, chegamos ao entendimento que Malafaia 

e também Wyllys, como veremos, usam o Twitter como instrumento transmissor de 

mensagens, espaço de construção de identidade, mas também entendem o microblog como 

espaço estratégico para a luta política, para obterem o direito de falar sobre comportamentos e 

práticas que giram em torno da questão da homossexualidade e, nesse sentido, buscarem o 

apoio de um maior número de pessoas.  

No cenário atual, o próprio agente utiliza das mídias para a produção, circulação e 

recepção de discursos que falam muito sobre eles e o mundo, instrumentalizados por novos 

protocolos técnicos que interferem na extensão da organização social e interferem na forma 

como o auditório irá perceber tal agente. 

Outra questão a ser posta sobre entender o Twitter como espaço estratégico de luta 

política, está centrada no pensamento de Bourdieu (2003), quando ele diz que enquanto o 

habitus são práticas interiorizadas, as estratégias podem ser conscientemente construídas. 

Falar sobre o programa de governo de Marina Silva no Twitter, pressionar a candidata para 

que se altere o documento ou realizar um discurso de desqualificação da presidenciável, não é 

algo feito em vão por Wyllys ou Malafaia. O primeiro poderia simplesmente utilizar da 
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tribuna da Câmara dos Deputados para atacar Marina e defender a sua comunidade de 

representação, os LGBTs. Ao passo que o segundo, poderia fazer as ameaças que fez nos 

templos ao qual ministra a palavra ou durante o programa Vitória em Cristo, exibido pela 

Rede Bandeirantes aos sábados. Os dois optaram pelo Twitter, pela possibilidade de falar para 

milhões de pessoas ao mesmo tempo e instantaneamente.  

Vemos que é através das redes sociais que Wyllys mantém permanente a sua 

campanha eleitoral, estratégia mencionada por Gomes (1999) ao tratar sobre as novas relações 

estabelecidas entre a comunicação e a política. Ao mesmo tempo, é o próprio Jean Wyllys que 

detém o controle da esfera de visibilidade pública, fazendo com que se mantenha 

constantemente sobre os holofotes do campo jornalístico e da esfera civil, o que é algo 

vantajoso para um político.  

É neste espaço também que Wyllys produz a sua encenação e escreve o enredo de sua 

história dentro do campo, cuja marca central é a defesa dos direitos civis dos homossexuais, 

servindo aos interesses do seu grupo de representação, na medida em que este o serve nas 

lutas travadas e durante os processos de disputa eleitoral.  

Diferentemente dos evangelistas americanos que com um microfone na mão e uma 

ideia na cabeça, durante os eventos de reavivamento ou cruzadas urbanas, tocavam em temas 

diversos relacionados à política, ao nacionalismo e contrários ao aborto e aos homossexuais 

(GOMES, 2010), Malafaia, em 140 caracteres, age sobre o campo político, falando para 

milhões de mentes e corações que o seguem ou tem acesso ao Twitter, de uma maneira muito 

mais rápida e instantânea, além de interativa. Longe dos templos, mas de uma maneira ou de 

outra, bem mais próximo dos fiéis. E assim como Wyllys, com uma capacidade imensa de 

obter adesões e promover mobilização.     

Podemos falar ainda, analisando o episódio sobre o programa de governo de Marina 

Silva, observando os passos tomados por Malafaia, que ele atravessou o campo político (ou 

atravessa), com vistas a proteger a ideologia e a moral pregada pelo campo religioso. Essa 

possibilidade de incidência de agentes externos agirem em um campo estabelecido a partir de 

pontos externos, segundo Folquening (2011), se dá através do estimulo de circuitos ou 

dispositivos interacionais tentativos. “Isso pode ocorrer porque todos os campos sociais, na 

sociedade em midiatização, parecem estar mais atrelados à necessidade de interação externa” 

(BRAGA, 2012).  

A posição interna do pastor Silas Malafaia no campo religioso, o capital social 

acumulado, dão a ele a possibilidade de interagir com o ambiente externo, além de aumentar 

ainda mais a sua força interna ao campo, mas, em nosso entendimento, aumenta a força 
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externa também. “... O capital social anteriormente acumulado por aqueles agentes, 

complementado pelos capitais de aceitação externa, modifica as relações de forças internas” 

(Ibid, 2012, P. 45).  

Desta forma, “verifica-se que a esfera de legitimidade estabelecida pelos diferentes 

campos sociais se encontra agora constantemente em risco, devendo ser continuadamente 

reconsiderada e reelaborada” (BRAGA, 2012, P.46). Ou seja, é possível falar que o próprio 

campo político tem sentido os efeitos da midiatização no que concerne também o redesenho 

dos seus limites, o que interfere diretamente em sua legitimidade.  

Por último, para ressaltarmos o porquê o Twitter é um espaço estratégico de luta 

política, precisamos relembrar o que diz Bourdieu (2004) sobre esta. Essencialmente 

polarizada e simbólica, um dos objetivos da luta política é o de conservar ou transformar a 

visão do mundo social e os princípios de divisão estabelecidos entre as classes. Ao passo que 

Malafaia pretende conservar a ordem simbólica dominante, que entende a sexualidade pela 

via dos gêneros masculino e feminino, Wyllys propõe uma subversão dessa ordem, 

naturalizada no seio da sociedade.  

A política, como se observa, é encarada por Wyllys dentro dessas condições e o 

Twitter, para ambos em um espaço estratégico para se impor ou impor os pensamentos dos 

seus grupos perante os outros. Enquanto um, reivindica a saída dessa relação de dominação, o 

outro trabalha pela manutenção. Enquanto um, mobiliza grupos de pessoas e força uma 

presidenciável a manter os fundamentos de uma ordem constituída e naturalizada, o outro 

exige que o seu grupo de representação, historicamente estigmatizado, tenha seus direitos 

reconhecidos.  

Nesse jogo de relação de forças, o trabalho feito por Wyllys é mais difícil e, portanto, 

se ele quiser realmente colaborar para transformar a visão de mundo social, deve fazer isso de 

forma permanente, na política e no Twitter, mas não deve ser um compromisso somente dele. 

Deve ser um trabalho de toda população LGBT. Para não serem mais excluídos, para fugirem 

da invisibilidade, devem lutar para transformar as representações e categorias socialmente 

incorporadas, presentes nos esquemas de pensamento. Converter a força da ortodoxia, 

reivindicar os direitos universais, subverter a ordem simbólica e, assim, por fim, acabar com a 

estigmatização (BOURDIEU, 2002).  
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CAPÍTULO III  - RETÓRICA , REPRESENTAÇÃO SOCIAL E ANÁLISE DO 

DISCURSO 

  
3 Ethos discursivo na Antiguidade Clássica  

 

A Idade Antiga é o período compreendido entre o surgimento da escrita e a queda do 

Império Romano até o início da Idade Média. Nesta etapa da história, a humanidade assistiu 

ao aparecimento das grandes civilizações, destacando-se entre elas aqui, o Império Grego. Da 

consciência mítica ao pensamento filosófico, os gregos entregaram para a humanidade 

invenções de absoluta importância que até os tempos atuais impactam a vida das nossas 

sociedades.  

Nesse interim, cita-se o surgimento da política, no século VI a.C. A prática naquela 

época não era manipulada da forma como conhecemos na atualidade. Dizia respeito à questão 

da organização da polis. Ainda que menos complexificada e estruturada, a política em sua 

fase embrionária deu condições para a invenção de outras atividades de grande relevância 

para a sociedade grega do período.  

No século V A.C., por exemplo, surge a democracia, com o intuito de modificar os 

sistemas políticos existentes nas cidades estados da Grécia. Em um contexto marcado pela 

intensificação dos regimes autoritários, em especial na cidade de Atenas, Sólon elabora uma 

constituição em que colocava nas mãos do “povo” as decisões a serem tomadas na polis. Em 

plena praça pública, chamada pelos gregos de ágoras, os “cidadãos” indicavam o que melhor 

deveria ser feito em prol da população. As palavras “povo” e “cidadãos” aparecem entre 

parênteses porque a democracia grega era limitada, deixando de fora das discussões as 

mulheres, estrangeiros e crianças.  

Ao lado da democracia, surge a Retórica. Com o objetivo de preparar os cidadãos para 

empreenderem uma intervenção ativa na vida política das cidades estados, a retórica consistia 

em um conjunto de técnicas aplicadas para a formação de bons oradores, capazes de persuadir 

e interferir no debate público.  

Nesta época, Aristóteles, diferentemente de outros retóricos, entendia que a parte mais 

importante de todo e qualquer discurso era o Ethos; além dele, tínhamos ainda o logos e o 

pathos. Mas, o Ethos, em particular, contribuía fortemente para a persuasão do auditório. A 

retórica antiga ligava o Ethos diretamente à questão moral. “... O orador que mostra em seu 

discurso um caráter honesto parecerá mais digno de crédito aos olhos do seu auditório” 

(EGGS, 2016, P.29).  
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O conceito de habitus, trabalhado aqui sob a perspectiva de Pierre Bourdieu (2003), 

foi inicialmente elaborado por Aristóteles na antiguidade clássica e tinha intima ligação com o 

ethos do orador. Os estilos e temas escolhidos pelo orador para compor os discursos eram 

determinados pela hexis, o seu habitus. Ou seja, tomando um exemplo da nossa atualidade 

para melhor compreender a abordagem, um indivíduo da área do direito tende a construir uma 

argumentação de acordo os modos e costumes próprios do seu campo de atuação.  

A partir desta concepção formulada pelo filosofo grego, Eggs (2016) apresenta uma 

contradição em torno do conceito clássico de ethos. Ao mesmo tempo em que expressa caráter 

moral, o termo se adequa ao tipo social. Contudo, na verdade, uma noção não exclui a outra; 

pelo contrário, as duas são importantes dentro da atividade argumentativa.  

Maingueneau (2006) possui o mesmo posicionamento de Eggs (2016) ao tratar das 

duas intervenções contidas na Retórica de Aristóteles, empregadas com o objetivo de 

persuadir ao auditório, e demonstra isso ao citar o próprio Aristóteles: “persuade-se pelo 

caráter (ethos) quando o discurso é considerado de forma a tornar o orador digno de fé...” 

(1998). Ressalta, porém, que o ethos designa também posições estáveis (habitus ou hexis).  

Na discussão global do ethos aristotélico, convém sublinhar ainda a questão do pathos 

e do logos, anteriormente citados. Na concepção de Aristóteles, o auditório tende a acolher 

uma imagem do locutor a partir da pessoa que ele é, da função que ocupa e do papel que 

exerce. Em suma:  

“Para retomar uma fórmula de Gilbert (século XVIII), que resume o triângulo da 
retórica antiga, “institui-se pelos argumentos, move-se pelas paixões, insinua-se 
pelos costumes”: os argumentos correspondem ao logos, as paixões, ao pathos, os 
costumes ao ethos” (MAINGUENEAU, 2006, P. 53).  

 

Assim sendo, as palavras do locutor agirão sob o auditório objetivando a construção de 

uma imagem de si, o que seria o ethos do orador. Os outros dois componentes facilitadores da 

persuasão são o logos e o pathos. O primeiro diz respeito o apelo à razão através dos 

argumentos, enquanto que o segundo se estabelece como os procedimentos retóricos que 

visam suscitar as paixões no auditório (ADAM, 2016).   

 

3.1 Diferentes perspectivas sobre o ethos discursivo  
 

Maingueneau (2008) assevera que o interesse dos estudiosos pela questão do ethos se 

dá pela evolução das condições de exercício da palavra proferida publicamente, em especial 

com a explosão das mídias audiovisuais e da publicidade. O foco de interesse dos analistas da 

comunicação, segundo Maingueneau (2008), se deslocou das doutrinas e dos aparelhos aos 
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quais relacionavam uma “apresentação de si”, para o “ look”. Uma evolução que 

consequentemente enraíza todo “o processo de persuasão numa certa determinação do corpo 

em movimento” (p.11).  

Há uma série de elementos determinantes durante a enunciação discursiva capaz de 

contribuir para a construção da imagem do locutor perante o público. Declercq (1992) cita, 

por exemplo, o tom de voz, o fluxo de fala, a escolha das palavras e dos argumentos, gestos, 

mimicas, olhar, postura, aparência, etc. “Todos os signos de elocução e de oratória, 

indumentários ou simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e 

sociológica” (p.48).  

Apesar do deslocamento, o discurso ainda é a base dos estudos em torno do ethos. 

Além disso, a designação do termo como a construção da imagem de si a partir do discurso, 

inicialmente interpretado na antiguidade clássica como vimos, permanece intacto, embora 

reformulações tenham sido feitas como abordaremos mais adiante.  

“Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si” (Amossy, 

2016, p.9). Assim sendo, o discurso tem uma função ativa sob o auditório, na medida em que 

ele contribui para a produção de uma imagem daquele que o emite. De acordo com Amossy 

(2016), a construção a qual retratamos pode ocorrer de forma deliberada ou não.  

Vê-se, desta forma, que o ethos está estreitamente ligado ao ato de enunciação 

(MAINGUENEAU, 2016). E, como já determinado em outras passagens, também aos traços 

de caráter. Através do discurso, o orador deve mostrar os seus traços de caráter, podendo agir 

de forma sincera ou não, com o intuito de causar uma boa impressão (BARTHES, 1970). 

Embora associado ao locutor, o ethos não diz respeito aos seus atributos “reais” 

(MAINGUENEAU, 2006, P.14). É importante ressaltar, contudo, como sublinha 

Maingueneau (2016), o ethos se mostra e, além disso, engendra o dito.  

O mesmo pensamento é compartilhado por Ducrot (1987), ao indicar que o ethos não é 

exatamente aquilo que o locutor fala sobre si no discurso. Esse ato de sinceridade pode 

produzir efeito contrário e chocar o auditório. Segundo ele, o que realmente será determinante 

para a construção da imagem de si por meio do discurso é a cadência, a entonação calorosa ou 

severa, a escolha das palavras, dos argumentos.  

Quando Maingueneau (2006, 2012) diz que o ethos tem ligação direta com o ato de 

enunciação, ele imediatamente faz uma ressalva objetivando não ignorar o público e as 

representações que este já possui do enunciador antes mesmo da emissão da palavra. É o que 

ele chama de ethos pré-discursivo, enquanto autores como Amossy, Galit Haddad chamam de 

ethos prévio. Charaudeau (2013) fala de ethos construído e ethos pré-construído. Na 
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concepção do teórico, tanto um quanto o outro são importantes para a construção da imagem 

do sujeito. “Ora, para construir a imagem do sujeito que fala, esse outro se apoia ao mesmo 

tempo nos dados preexistentes ao discurso – o que ele sabe a priori do locutor – e nos dados 

trazidos pelo próprio ato de linguagem” (CHARAUDEAU, 2013, P. 115).  

Políticos, artistas, pessoas que vivem em constante mira dos holofotes da mídia 

tendem a ter um ethos previamente engessado no interior do auditório social. “Enunciadores 

que ocupam constantemente a cena midiática, são associados a um ethos que cada enunciação 

pode confirmar ou infirmar” (MAINGUENEAU, 2016, P. 71).  

Ao falarmos do político, convém destacar o trabalho realizado por profissionais da 

comunicação no sentido de auxiliar na construção do ethos destes sujeitos perante o auditório 

social. No entanto, este é um desafio que nem sempre alcança o sucesso desejado, uma vez 

que o “ethos visado não é necessariamente o ethos produzido” (MAINGUENEAU, 2006, 

P.16). Para reforçar o exposto, tomemos o seguinte exemplo:  

 

“Um professor que queira passar uma imagem de sério pode ser percebido como 
monótono; um político que queira suscitar a imagem de um indivíduo aberto e 
simpático pode ser percebido como um demagogo. Os fracassos em matéria de ethos 
são moeda corrente” (MAINGUENEAU, 2006, P. 16).  

 

Até agora, na maior parte do tempo, tratamos o ethos em uma perspectiva que 

privilegiou a dimensão oral do conceito. Mas, o ethos não se limita a análise dos discursos 

emitidos oralmente. Maingueneau (2016) avançou e reformulou o sentido do ethos. Longe de 

querer limitá-lo à eloquência judiciária ou a própria oralidade, o teórico propõe que qualquer 

discurso escrito possui uma vocalidade específica que permite relacioná-lo a uma fonte 

enunciativa, por meio de um tom que indica quem o disse. O termo, desta forma, na visão de 

Maingueneau (2016), tem a vantagem de valer tanto para o oral quanto para o escrito.  

O universo de sentido do discurso, em Maingueneau (2016), não se limita ao ethos, 

mas se impõe também pela doutrina. As ideias, segundo ele, se apresentam por uma maneira 

de dizer que remete a uma maneira de ser, logo vinculada a uma participação imaginária em 

um vivido. A maneira de dizer e ser, para persuadir o auditório social, precisa, antes de 

qualquer coisa, ter identificação com as maneiras de ser do leitor ou com “a movimentação de 

um corpo investido de valores historicamente especificados” (p. 73).  

 

 

3.2 Ethos, estereótipo e a construção, representação e divisão do mundo social 
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Observando os postulados tratados ao longo do percurso sobre o ethos, dando especial 

atenção ao que prega Amossy, notamos que o ethos é uma construção social, arquitetado em 

torno das trocas realizadas entre o locutor e o auditório. Os elementos que atuam nessa frente 

de trabalho são originários de representações partilhadas por ambos os participantes do 

processo e recebem o nome de estereótipo, na concepção de Amossy (2016). É o estereótipo 

um dos responsáveis por estabelecer o ethos do locutor perante o público.  

Em nossa empreitada teórica e metodológica visando promover uma intersecção de 

pensamentos dos variados autores discutidos ao longo deste trabalho, avançamos nessa 

questão da intervenção do estereótipo sobre o ethos, afirmando que o processo ocorre, na 

verdade, em duas vias, e para isso, queremos lembrar as contribuições dadas por Bourdieu 

(2004) a respeito da percepção do mundo social.  

Pontuaremos, então, a existência desse processo de dupla natureza. Os modelos 

culturais existentes, chamados de estereótipos por Amossy (2016), e as representações sociais 

que imperam no mundo, segundo Bourdieu (2004), agem na construção do ethos, mas não 

somente. Ao se apresentarem por meio do ethos, esses modelos e representações, vão agir no 

trabalho de construção do mundo social.  

Ou seja, o ethos ao mesmo tempo em que é socialmente construído, auxilia na 

construção desse mundo. Além disso, define as categorias de divisão do mundo social e atua 

na formação do inconsciente de classe, conforme Bourdieu (2004), por entender que as 

categorias de percepção do mundo social são frutos de incorporação das estruturas objetivas.  

Abrimos esse tópico já com o nosso entendimento sobre a relação do ethos com o 

mundo social, mas cabe a partir daqui retomar, individualmente, os conceitos apregoados e 

discuti-los em um diálogo entre os autores de forma a avançar, sobretudo, na perspectiva de 

dimensionar como esse processo atua nas lutas políticas travadas no espaço social.  

O estereótipo, para Amossy (2016), é uma “operação que consiste em pensar o real por 

meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado” (p. 125). 

Ou seja, podemos entender o estereótipo como um real exteriorizado em forma de 

representações coletivamente já registradas por um conjunto de pessoas. O processo de 

estereotipagem é inicialmente interiorizado pelos indivíduos e posteriormente exteriorizado a 

partir de representações.  

Essas categorias de representação já são conhecidas pela comunidade e ao serem 

difundidas pelos indivíduos, estes passarão pelo crivo da população, que o avalia e o classifica 

de acordo os modelos de estereotipagem. No caso de figuras públicas, como os políticos, a 

percepção da imagem será forjada pela mídia (AMOSSY, 2016).  
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O público entenderá os agentes, o grupo de representação e a doxa, ancorado pelo 

estereótipo, que aciona os modos de raciocínio e realiza essa espécie de peneira. Do outro 

lado, o locutor construirá seu discurso e imagem relacionando com as categorias próprias do 

seu grupo de representação. O sucesso da percepção do público em relação ao locutor 

dependerá da concepção que este faz do auditório. Deste modo, uma concepção errada do seu 

grupo de representação influenciará negativamente a visão que a plateia tende a fazer dele. 

Uma concepção correta tende a facilitar a adesão do auditório.  

Nesse sentido, ao tratarmos da luta política, consideramos ser fundamental que os 

agentes saibam perfeitamente construir e se adaptar ao seu grupo de representação. No 

entanto, amparados por Bourdieu (2004), consideramos que tal conhecimento ainda diz muito 

pouco para a obtenção do êxito na luta política. Além de conhecer o seu grupo de 

representação para atender os interesses dos representados e adequar as decisões, o agente 

dentro da estrutura do campo, precisa conhecer o sistema de tomadas de posição em 

concorrência pelos grupos antagonistas. As disputas travadas no campo político devem ser 

entendidas relacionalmente, a partir das posições, oposições, polos e distinções. Em resumo, 

na luta política, além de conhecer o seu grupo de representação, é preciso conhecer o seu 

grupo de oposição.  

Neste percurso de construção, representação e divisão do mundo social, o discurso terá 

lugar privilegiado, pois, através dele também, o locutor apresentará os esquemas coletivos que 

crer interiorizados em seu auditório, mas que também, na lógica de Bourdieu (2001), fazem o 

público ver e crê de um modo em detrimento de outro.  

Como já situamos, os agentes tendem a construir suas imagens de acordo o conjunto 

de estereótipos disponíveis no público ao qual pretende atingir. Acrescentamos que, ao 

mesmo tempo em que esses esquemas coletivos moldam os agentes, ao serem representados, 

irão moldar o mundo. Ou seja, os agentes dão uma contribuição importante para a construção 

do mundo, “por meio do trabalho de representação (em todos os sentidos do termo) que 

continuamente realizam para imporem a sua visão do mundo social ou a visão da sua própria 

posição nesse mundo, a visão da sua identidade social” (BOURDIEU, 2004, P. 139).  

Amossy (2016), assim como Bourdieu (2004), ver as categorias de percepção, que são 

os esquemas coletivos, como produtos de incorporação das estruturas objetivas do espaço 

social e exatamente presentes na consciência como categorias que ajudam a explicar as 

relações de força no mundo social.  

Dissemos que na luta política é importante que os agentes conheçam os seus grupos de 

representação, mas conheçam e reconheçam também os grupos de oposição. Desta forma, é 
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possível conhecer as tomadas de posição e, além delas, as categorias que dividem a luta entre 

aqueles que querem “conservar ou transformar o mundo social conservando ou transformando 

as categorias de percepção desse mundo” (BOURDIEU, 2004, P. 142). A luta política impõe 

assim um trabalho de categorização, classificação e de divisão do mundo.  

 

“De fato, este trabalho de categorização, quer dizer, de explicitação, de 
classificação, faz-se sem interrupção, a cada momento da existência corrente, a 
proposito das lutas que opõem os agentes a cerca do sentido do mundo social e da 
sua posição nesse mundo, da sua identidade social, por meio de todas as formas do 
bem dizer e do mal dizer, da bendição ou da maldição e da maledicência, elogios e 
congratulações, louvores, cumprimentos e insultos, censuras, críticas, acusações, 
calúnias, etc” (BOURDIEU, 2004, P. 142).  

 

Para encerrar a abordagem sobre o ethos e sua relação com o mundo social, fazendo 

assim uma rápida introdução para o tópico seguinte, lembremos o que diz Maingueneau 

(2016) sobre o discurso, ao afirmar que este é parte constitutiva de uma cena de enunciação, 

com o mesmo estatuto que o vocabulário ou os modos de difusão que o enunciado implica por 

seu modo de existência.  Ele reforça essa posição na frase que segue: “O discurso pressupõe 

essa cena de enunciação para poder ser enunciado e, por seu turno, ele deve validá-lo por sua 

própria enunciação: qualquer discurso, por seu próprio desdobramento, pretende instituir a 

situação de enunciação ao qual o torna pertinente” (MAINGUENEAU, 2016, P. 75).  

 

3.3 A cena de enunciação  
 

A situação de enunciação ou cenografia, dita por Maingueneau (2016) no tópico 

anterior, se construirá por meio da enunciação e será desencadeada através de um processo em 

que a grafia participa de forma ativa na legitimação, implicação e configuração 

(MAINGUENEAU, 2006).  

Ao participar desse processo, a grafia traçara um circulo, em que se origina um 

enunciador e um co-enunciador, implicados em um determinado lugar e um determinado 

momento da enunciação. A inserção neste espaço-tempo, conferida pela enunciação, legitima 

a instância que permite a existência da cenografia. Desta forma, Maingueneau (2006) afirma 

que a cenografia é tanto dada quanto construída.  

Mas ele, porém alerta, a cenografia não é um quadro dado, ou seja, fixo. A cenografia 

é um processo em que implicará: uma cena de enunciação, um ethos e um código linguageiro. 

Todos estes configurados por um mundo que garantirá o desenvolvimento da própria 

cenografia.  
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Ao enunciar, o sujeito se posiciona e define uma situação de enunciação com ligação 

direta com a linguagem. Deste modo, Maingueneau (2006) chama atenção que é preciso 

considerar o investimento “imaginário do corpo, a adesão física a um certo universo de 

sentidos”, uma vez que as ideias apresentadas são uma maneira de dizer e ser, associadas a 

representações e normas da disciplina do corpo.  

Do ponto de vista do destinatário, esta maneira de dizer e ser o convoca a ocupar um 

lugar implicado na cena de enunciação, a qual é composta de três cenas: a englobante, a 

genérica e a cenografia.  

A cena englobante atribui um estatuto pragmático e pode ser de vários tipos, dentre 

eles o publicitário, o administrativo, o filosófico. A cena genérica é um gênero ou subgênero 

do discurso, como exemplo temos o sermão, o editorial, o guia turístico. A cenografia não é 

imposta, mas é construída pelo próprio texto. “Um sermão pode ser enunciado por meio de 

uma cenografia professoral, profética, amigável” (MAINGUENEAU, 2006, P.67).  
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA E ANÁLISE: AS CENAS DE ENU NCIAÇÃO E 

CIRCULAÇÃO E O ETHOS INTERSECCIONADO EM UMA DIMENSÃO 

DISCURSIVA E INSTITUCIONAL 

 
4 Metodologia  

 

As etapas que seguem pretendem construir a cenografia em que ocorreu a disputa 

entre Jean Wyllys e Silas Malafaia no Twitter durante as eleições de 2014, ancoradas em um 

quadro interacional entre as diferentes perspectivas conceituais aqui debatidas, a exemplo do 

substrato teórico definido por Pierre Bourdieu em seus estudos sobre os campos sociais, o 

conceito de midiatização, as cenas de enunciação e as representações sociais.  

Todos esses arcabouços teórico-metodológicos são relevantes. Porém, uma teoria em 

especial chama a nossa atenção pelo fato de inserir o discurso em uma problemática 

comunicacional e pragmática, o que permite uma ênfase na questão dos sujeitos da linguagem 

e de suas intencionalidades, que não podem ser desconsideradas na análise de um 

determinado discurso. Trata-se da Teoria Semiolinguística, formulada pelo francês Patrick 

Charaudeau durante os anos 1980, mas que pode ser entendida como uma construção coletiva 

realizada entre estudiosos da França e do Brasil (MACHADO; MENDES, 2013).  

A Teoria Semiolinguística é bastante usada na análise de diversos tipos de discursos, 

dentre eles o político, ajudando na compreensão das intencionalidades do sujeito, a imagem 

que esse constrói através do discurso, além dos saberes, representações e práticas sociais 

suscitados através do discurso.  

Tal arcabouço entende o discurso como uma encenação discursiva, que promove a 

realização de um gênero e de estratégias que não estão ligados obrigatoriamente a questão da 

circunstancia da produção. Ou seja, é possível encontrar em um debate político, por exemplo, 

características do discurso religioso. Além disso, a Teoria Semiolinguística compreende o 

discurso relacionando-o a um conjunto de saberes partilhados, construídos consciente ou 

inconscientemente e que são pertencentes a um determinado grupo social 

(CHARAUDEUAU, 2001).  

Assim sendo, pretende-se revelar neste trabalho, as estratégias discursivas, o ethos e as 

representações sociais dispostas nos enunciados de Jean Wyllys e Silas Malafaia no Twitter, 

produzidos entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro de 2014, em uma proposta centrada, 

sobretudo, no pensamento de Amossy e Charaudeau. Contudo, cabe ressaltar que ao longo da 

análise, articularemos os resultados encontrados com o que prega Bourdieu (2004) na teoria dos 
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campos sociais.  Com isso, algumas das perguntas a serem respondidas são as seguintes: o Twitter 

pode funcionar como espaço estratégico de luta dentro do campo político? Como os discursos 

construídos na rede social pode se estruturar também como um jogo de luta pela 

representação do mundo social?  

As discussões e análises empreendidas ao longo deste trabalho indicam o tratamento 

transdisciplinar dado a esta pesquisa. Neste percurso, embasamos a proposta a partir de um 

conjunto de obras ofertadas pela comunicação, pela linguística e sociologia para explicarmos 

os nossos objetos e o corpus da pesquisa. Há, no entanto, um conceito ou teoria que une toda 

nossa investigação: os campos sociais, traduzidos logo no início da trajetória a partir do 

pensamento de Bourdieu, ganhando novas formas a partir do fenômeno da midiatização, 

desbocando nesta etapa do traçado metodológico ao empregar os postulados defendidos por 

Amossy (2016) em um modelo que integra a análise da imagem discursiva com o status 

institucional.  

Assim como a autora, no livro “Imagens de si no discurso: a construção do ethos”, nós  

nos apoiamos em um quadro de análise argumentativa próxima da análise do discurso em que 

está em jogo os poderes da interação verbal, articulado ao ethos em uma dimensão discursiva 

e institucional (AMOSSY, 2016, P.143).  

Em sua abordagem, Amossy (2016) leva em consideração três instâncias: “a posição 

assumida de forma implícita pelo ser empírico no campo; a imagem preexistente do locutor 

ou ethos pré-discursivo; a imagem construída no discursivo ou ethos propriamente dito” 

(p.142). Deste mesmo modo, propomos então, neste estudo, um encontro de várias 

disciplinas, passando pela retórica, a pragmática, a sociologia dos campos, além da 

comunicação.  

Como vimos nas primeiras linhas da dissertação, o campo social é um espaço 

conflituoso, marcado por lutas e disputas, sendo a academia um exemplo importante e 

concreto do que diz Bourdieu em seus escritos e que, ao longo do primeiro capítulo, fomos 

dando alguns exemplos disso. A opção por lembrar essa condição dos campos sociais se dá 

para chamarmos a atenção quanto ao embate suscitado pelos performativos e sociólogos no 

que diz respeito à eficácia do discurso e a autoridade do locutor.  

De um lado, temos Austin (1982) e a crença que a força ilocutória está ligada aos atos 

de linguagem. Do outro, Bourdieu vai se opor ao postulado ao afirmar que existe um poder 

exterior ao verbo, em que a ação exercida pelo orador em seu auditório não provém da 

linguagem, mas sim do fator social. Ou seja, o ethos enquanto construção da imagem de si 

independe do discurso. O que realmente irá interferir nesse sentido é a posição social e as 
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possibilidades de acesso à palavra oficial ortodoxa, legitima, segundo o sociólogo francês. 

Bourdieu acredita que as trocas simbólicas não se reduzem às relações de pura comunicação. 

Abre-se, então, uma polêmica: O ethos é uma produção da língua ou da posição institucional? 

(AMOSSY, 2016).  

Amossy (2016) responde a questão propondo uma intersecção. “Na realidade, o poder 

da palavra deriva da adequação entre a função social do locutor e seu discurso” (p. 120). O 

discurso em si pode não ter autoridade alguma sobre o auditório se a pessoa que o pronuncia 

não tiver legitimidade perante o grupo. Usando as terminologias que consubstanciam os 

tratados de Bourdieu, a pessoa só tem legitimidade de atuação dentro do jogo se ela for 

autorizada a participar do jogo. No campo religioso, o sermão somente tem sentido e produz 

efeito sobre o conjunto de fiéis se for emitido pelo padre, por exemplo. “Nesse quadro, o 

ethos ocupa um lugar determinante, mas nada mais tem de construção discursiva. Ele se 

confunde com o skeptron (cetro), entendido como aquele que toma a palavra” (p.120).  

Bourdieu acredita que o poder de agir sobre o outro depende do capital simbólico 

acumulado através do grupo ao qual o agente é ao mesmo tempo mandatário e procurador. 

Desta forma, o público deve reconhecer no locutor que este possui autoridade para proferir 

determinado discurso ou que este detém a eficácia simbólica das palavras, como denomina o 

sociólogo (AMOSSY, 2016).  

Diferentemente da pragmática, que não se preocupa com os rituais sociais exteriores a 

língua, Bourdieu enfatiza que o dizer não pode ser um fazer, senão pela lógica da troca e pela 

interação social. Assim, Amossy identifica que ele toma o discurso em duas perspectivas: a) 

“interacional – a eficácia discursiva não pode ser compreendida fora da troca entre os 

participantes; b) institucional - essa troca é indissociável das posições ocupadas pelos 

participantes no campo (religioso, político, intelectual, literário...) no interior do qual atuam” 

(p. 121).  

Apesar do confronto existente entre as abordagens pragmáticas e sociológicas a 

respeito da construção da imagem de si, é importante ressaltar que elas não são excludentes. 

Muito pelo contrário, como já demonstramos aqui através de Amossy, são propostas 

complementares.  

A perspectiva metodológica apresentada por Amossy e que tomamos emprestado para 

elucidação dos dados desta investigação, é inspirada na nova retórica de Perelman. 

Concebendo “a argumentação como o conjunto de meios verbais pelos quais um orador tenta 

provocar ou reforçar a adesão de um auditório às teses que ele submete a seu consentimento” 

(AMOSSY, 2016, P.123), Perelman, dentro do quadro comunicacional, estabelece uma 
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importância ao auditório. Para ele, o diálogo entre o orador e o público deve ser construído 

levando-se em consideração valores, evidências e crenças, o que seria, nesse sentido, uma 

doxa partilhada por ambos. “É mediante um trabalho sobre a doxa que o orador tenta fazer seu 

interlocutor partilhar seus pontos de vista” (p.124).  

Nesse trabalho de reconhecimento de valores, Perelman indica um processo de 

construção do auditório através de uma troca interacional que permite ao orador e ao auditório 

construírem a imagem que um faz do outro. Tal processo será de extrema importância para a 

eficácia do discurso, sem deixar, no entanto, de reconhecer a questão da autoridade do locutor 

nesse jogo de troca interacional. Assim, Amossy (2016) resume o processo de construção do 

auditório na perspectiva do orador:  

 

“O orador apoia seus argumentos sobre a doxa que toma emprestada de seu público 
do mesmo modo que modela seu ethos com as representações coletivas que 
assumem, aos olhos dos interlocutores, um valor positivo e são suscetíveis de 
produzir neles a impressão apropriada às circunstâncias” (AMOSSY, 2016, P. 124).  

 
Observando o processo do lado do auditório, Amossy (2016), segundo Perelman, 

esclarece que o sucesso do estabelecimento do ethos perante o público está diretamente ligado 

ao chamado ethos prévio ou ethos pré-discursivo como prefere Maingueneau, ou seja, o 

conhecimento prévio acumulado pelo auditório em relação ao orador. Isso fica mais evidente 

quando se trata de figuras públicas, como Jean Wyllys e Silas Malafaia. Os dois são 

personalidades que estão constantemente presentes na mídia e, portanto, o público já 

consegue associar as ideias e os grupos que um e outro defende.  

 

4.1 Análise das cenas de enunciação e circulação na luta produzida por Jean Wyllys e 

Silas Malafaia no Twitter durante as eleições de 2014 no Brasil  

 

A sociedade contemporânea está totalmente perpassada pela mídia. Um atravessamento 

que atinge todos os campos sociais existentes. É inegável que os processos de interação humana, 

na atualidade, são centrados pela mídia. Braga (2012, pag. 35) argumenta, por exemplo, que a 

mídia está presente em todos os níveis da sociedade, havendo, desta forma, uma aceleração e 

diversificação dos modos pelos quais a sociedade interage com a sociedade.  

Essa posição da mídia é explicada pelo conceito de midiatização, ainda em processo de 

construção. Em uma sociedade midiatizada, conforme Fausto Neto (2008, p.93), “a cultura 

midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura sócio-técnica-discursiva se estabelece, 

produzindo zonas de afetação em vários níveis de organização e da dinâmica da própria 
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sociedade”. Com a midiatização, Braga destaca que o uso de processos tecnológicos com o 

objetivo de produzir interação não é algo mais exclusivo da mídia como campo social. É, também, 

da sociedade em geral.  

Nesta midiatização, em que a sociedade está imersa, Braga argumenta que os processos 

comunicacionais não vão se originar simplesmente da invenção tecnologica, mas, sobretudo, da 

invenção social. Ele cita o Twitter como exemplo. Inicialmente, o Twitter surgiu com a proposta de 

fazer o usuário responder à seguinte pergunta: “O que você está fazendo”? Seu uso tomou várias 

outras formas e atingiu sobremaneira o campo político, por exemplo.  

No Brasil, a primeira vez em que a internet e as redes sociais foram utilizadas em uma 

campanha eleitoral foi em 2008, pelo candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo Partido 

Verde, Fernando Gabeira. Em 2009, a Justiça Eleitoral resolveu regulamentar o uso. A 

Resolução nº 22718 determinou que as campanhas eleitorais e a publicidade na internet 

deveriam se restringir aos sites oficiais dos candidatos, via SMS, e-mail e o Youtube. O uso 

das redes sociais até 2009 era proibido. Já em 2010, durante a campanha eleitoral para 

presidente do Brasil, os principais candidatos lançaram mão do Twitter. Entre eles, a 

candidata Marina Silva do PV, Dilma Rousseff do PT, José Serra do PSDB e Plínio de Arruda 

do Psol  

 

4.2 O Twitter e as eleições de 2014 
 

As eleições para presidente do Brasil em 2014 ocorreram sob um forte grau de 

incredulidade e descrença dos brasileiros em relação à classe política. Em 2013, essa 

incredulidade em relação à classe política se ampliou. Os motivos que apontaram para essa 

direção são vários. Destacam-se entre eles, os protestos realizados em junho de 2013 em todo 

o Brasil. O estopim para as manifestações foi o aumento das tarifas do transporte coletivo e a 

posterior repressão violenta da policia aos cidadãos e jornalistas. Os casos de corrupção 

amplamente divulgados pela mídia também contribuíram fortemente para este quadro. Neste 

meio tempo, insurgiu no país também uma onda conservadora. Este era o contexto de disputa 

apresentado aos principais presidenciáveis: Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva.  

Se em 2010, verificou-se um amplo uso do Twitter e outras redes sociais pelos 

candidatos a presidente. Em 2014, a importância dessas ferramentas cresceu de forma 

vertiginosa. No domingo, dia 26 de outubro, segundo turno das eleições, foram 4,2 milhões de 
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tuites publicados com referência às eleições. Durante todo o período eleitoral, foram 39,85 

milhões de tuítes11.  

Um dos casos mais emblemáticos de toda a campanha ocorreu justamente dentro do 

Twitter e envolveu a candidata pelo PSB à presidência, Marina Silva, o deputado federal, Jean 

Wyllys, e o pastor da Igreja Vitória em Cristo, Silas Malafaia. No dia 29 de agosto, a candidata 

enviou para a imprensa o seu programa de governo. No texto de 242 páginas, Marina prometeu 

reconhecer os direitos dos LGBTs. Disse ainda que iria “superar o fundamentalismo incrustrado 

no Legislativo e nos diversos aparelhos estatais, que condenam o processo de reconhecimento 

dos direitos LGBTs e interferem nele”12. Marina disse que iria “apoiar propostas em defesa do 

casamento civil igualitário, com vistas à aprovação de projetos e da emenda constitucional em 

tramitação, que garantem o direito ao casamento igualitário na Constituição e no Código 

Civil”. Entre outras coisas, manifesta interesse em agilizar a adoção de crianças por casais 

homoafetivos, em incluir o combate ao bullying, à homofobia e ao preconceito no Plano 

Nacional de Educação, ao defender às novas famílias e ao afirmar que vai desenvolver 

material didático destinado a conscientizar sobre a diversidade de orientação sexual e às novas 

formas de família. 

 Porém, após críticas realizadas pelo pastor Silas Malafaia, através do Twitter, Marina 

revisou vários pontos do texto. O deputado federal Jean Wyllys afirmou no Twitter que Marina 

Silva tomou essa decisão por pressão de Silas Malafaia, após o pastor usar as redes sociais 

para criticar a candidata e seu programa de governo.   

Entre os três principais candidatos, Marina Silva foi a mais corajosa em defesa dos 

direitos LGBTs. Dilma e Aécio deram tratamento superficial à questão. A candidata do PT 

disse apenas que a luta pelos direitos humanos é uma prioridade13. Aécio, em seu programa, 

faz seis menções à sigla LGBT e disse que iria dar forte prioridade às políticas afirmativas em 

relação aos setores mais vulneráveis da sociedade14. 

                                                 
11 Informação disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/10/eleicoes-brasileiras-
geraram-quase-40-milhoes-de-tuites-diz-twitter.html. Acesso em 30 de junho de 2016.  
12 Informações extraídas site G1 sobre o Programa de Governo do Partido Socialista Brasileiro (PSB), lançado 
em agosto de 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/veja-os-
principais-pontos-do-programa-de-governo-de-marina-silva.html. Acesso em 30 de junho de 2016. 
13Informações extraídas site G1 sobre o Programa de Governo do Partido Socialista Brasileiro (PSB), lançado 
em agosto de 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/veja-os-
principais-pontos-do-programa-de-governo-de-marina-silva.html. Acesso em 30 de junho de 2016. 
14  Informação extraída do site da Folha de São Paulo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1508239-em-programa-de-governo-marina-defende-que-
casamento-gay-vire-lei.shtml. Acesso em 30 de junho de 2016.  
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A coragem da candidata Marina Silva não se manteve. Um dia após a divulgação do 

programa, voltou atrás e modificou diversos pontos do texto, como mostra a imagem a seguir. 

A assessoria da campanha da candidata informou em nota que o texto divulgado no dia 29 de 

agosto de 2014 não retratava a fidelidade dos resultados das discussões internas realizadas 

durante o processo de criação do documento. Alegou ainda uma “falha no processo de 

editoração” da versão divulgada15. 

 

Figura 1 - Propostas de Governo de Marina Silva, antes e depois das modificações. 

 
Fonte: Carta Capital.  

                                                 
15 Informação extraída do site oficial de Marina Silva. Disponível em: http://marinasilva.org.br/nota-de-
esclarecimento-sobre-o-capitulo-lgbt-programa-de-governo-da-coligacao-unidos-pelo-brasil/. Acesso em 30 de 
junho de 2016.  
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As discussões feitas anteriormente apresentam o contexto da luta ao qual este trabalho 

está embasado. Neste jogo, temos em campos opostos o deputado federal Jean Wyllys e o 

Pastor Silas Malafaia. Entre a dupla, aparece a então candidata a presidente, Marina Silva. A 

disputa travada e o troféu almejado era a manutenção ou retirada dos direitos civis dos 

homossexuais do programa de governo divulgado pela candidata do PSB.  

 

4.3 Um passarinho azul me contou: as cenas de enunciação e circulação da luta 

produzida por Jean Wyllys e Silas Malafaia no Twitter durante as eleições de 2014 

 

Um pássaro azul, que compõe o título deste tópico, é o mascote oficial do Twitter. O 

símbolo faz referência à expressão “a little blue Bird told me”, que em português quer dizer: 

um passarinho azul me contou. A frase é usada quando alguém deseja contar uma novidade, 

algo inusitado e surpreendente.  

Nesta etapa do trabalho, analisaremos o papel de cada participante e dos objetos 

dispostos no episódio em destaque, em um recorte estabelecido entre os dias 29 de agosto e 1º 

de setembro de 2014.  

Durante este período, houve o lançamento do programa de governo da então candidata 

Marina Silva. Logo após, houve a retirada dos itens que tratavam sobre os direitos civis dos 

homossexuais do documento e, neste percurso, a interferência do deputado federal Jean 

Wyllys e do Pastor Silas Malafaia no acontecimento através da emissão de mensagens em 

suas páginas no Twitter.  

Ao abordamos o campo político, vimos que Pierre Bourdieu (2004) procurou igualá-lo 

a diversos outros segmentos. O primeiro o qual situamos aqui, diz respeito à lógica do 

mercado, instrumentalizada pela lei da oferta e da procura. Dentro desta linha, o sociólogo 

atribui ao campo político à função de produzir representações sociais a partir dos produtos 

colocados à disposição dos eleitores e em concorrência direta com os demais agentes do 

campo.  

Os programas de governo, portanto, são produtos fabricados e comercializados pelos 

partidos políticos, entendidos por Bourdieu (2004) como unidades de produção. Em 29 de 

agosto de 2014, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) entregou ao conjunto da opinião pública 

o programa de governo da candidata a presidente do Brasil na época, Marina Silva, 

elaborando e impondo uma representação do mundo social objetivando a obtenção de apoio 

de um maior número de cidadãos.  
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Dentre as ideias defendidas pelo Partido no documento, como observamos, tínhamos 

várias proposições a respeito de leis e políticas públicas direcionadas a população LGBT. 

Nesse sentido, o programa apresentou uma diversidade de tendências e posições com o 

evidente desejo de conquistar uma nova clientela.  

Ao situarmos o programa de governo no universo do discurso, daremos a ele uma 

nova especificação que leva em consideração o seu caráter constitutivo enquanto texto. 

Lembremo-nos, então, da cena de enunciação, ressaltando que esta é dividida em três cenas: 

cena englobante, cena genérica e a própria cenografia em que propomos enquadrar o 

documento.  

O programa de governo é um gênero ou uma cena genérica do discurso, este último 

entendido como a cena englobante, responsável por definir o estatuto dos parceiros e um certo 

quadro espaciotemporal (MAINGUENEAU, 2006). A cena englobante não é suficiente para 

especificar as atividades discursivas nas quais se encontram engajados os sujeitos. Portanto, 

faz-se necessário enquadrar os contextos específicos dos gêneros de discurso. No caso em 

questão, apenas para reforçar, temos um partido político ou um candidato dirigindo-se ao 

eleitorado e a própria opinião pública.  

A terceira parte da cena de enunciação é a cenografia, “a qual não é imposta pelo tipo 

ou pelo gênero do discurso, sendo instituída pelo próprio discurso” (MAINGUENEAU, 2006, 

P. 112). Mas em nosso entendimento, a cenografia constituída aqui, não se estabelece no 

interior do programa de governo, mas em um dispositivo exterior a ele, em outro lugar, 

momento e com a participação de novos enunciadores. No entanto, essa tal cenografia é 

origem e produto do discurso político enfatizado.  

O programa de governo se apresentou até agora como produto e discurso pertencentes 

ao campo político, mas ele é também um produto midiático. Enquanto produto midiático, 

através do movimento de recepção, desenvolverá um processo de circulação com a 

capacidade de emergir novos produtos a partir dele, em fluxo continuo e adiante (BRAGA, 

2015). Após a recepção, teremos o que Braga (2006) denomina de resposta social estimulada 

pelo processo de circulação do produto midiático, podendo se dá por meio de mediações e 

desvios interpretativos próprios, leituras, apropriações e críticas.  

Na sociedade em midiatização, no conjunto da circulação e devido ao embaralhamento 

cultural, veremos surgir ideias múltiplas, proposições, imagens polêmicas e tendências que se 

reforçam, desaparecem, contrapõem ou retornam a mensagem proposta pelo emissor. O 

produto midiático, o qual falamos, começa a ser fecundado no espaço real (antes) e sua 
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produção de sentido continuará mesmo depois de sua recepção, daí a característica de 

duradouro. Algo não perecível, sem data de validade.  

Em se tratando do programa de governo da candidata Marina Silva, um dos circuitos 

formados emergiu dentro do Twitter, tendo como participantes principais desse processo, Jean 

Wyllys e Silas Malafaia. Os dois se apropriaram do documento divulgado pelo PSB, fazendo 

observações e inferências que fizeram a circulação seguir adiante na produção de sentido, às 

vezes diferido e difuso daquilo que foi emitido pelo enunciador primeiro. Nessas condições, 

os dois agentes recolheram, organizaram e reagiram sobre o produto midiático, contribuindo 

para a circulação de novas respostas. São essas respostas que originaram a cenografia, 

entendida como duradoura, uma vez que este círculo continua seguindo adiante.  

Assim, ressaltamos que na emergência da midiatização, a relação produção, recepção e 

circulação é revisitada. Na sociedade dos meios, havia uma certa preocupação em se verificar 

a consistência entre o ponto de partida e chegada (BRAGA, 38). Ou seja, o que determinava 

as pesquisas da época era descobrir se a mensagem produzida tinha correspondência com o 

que foi recebido pelo receptor. Com a midiatização, os receptores são encarados como seres 

ativos e a “circulação passa a ser vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios 

produzidos pela apropriação” (FAUSTO NETO, 2010, p. 10). Na esteira dessa relação, Braga 

(2012) sustenta ainda que a circulação faz seguir adiante as reações ao que recebe.  

 

4.4 Os agentes entram em campo 

 

Para compor a cena de enunciação, é preciso que os agentes entrem em campo. Por 

isso, cabe uma breve apresentação objetiva do perfil de cada um deles. De um lado, Jean 

Wyllys. Nascido em Alagoinhas na Bahia e formado em jornalismo pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Wyllys ganhou projeção nacional a partir de sua aparição no reality show Big 

Brother Brasil, da Rede Globo, no ano de 2005. Durante o programa, o baiano quebrou tabu ao, em 

cadeia nacional, assumir a sua homossexualidade. Além de jornalista, Wyllys é professor 

universitário, apresentador e escritor.  

Militante da causa LGBT, em 2010 entrou para a política e se lançou candidato a deputado 

federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Com apenas 13 mil votos na época, foi eleito 

para representar o estado do Rio de Janeiro. Em sua estreia na tribuna, Wyllys defendeu 

abertamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2014, o baiano disputou a reeleição, 

tendo obtido cerca de 144 mil votos.  
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É importante destacar a ligação entre Jean Wyllys e o seu partido, o PSOL. O Partido 

Socialismo e Liberdade surgiu logo após a ascensão do Partido dos Trabalhadores a 

presidência da República. Descontentes com os rumos do governo e as decisões tomadas pelo 

Partido, sobretudo, no que diz respeito ao distanciamento dos valores socialistas, um grupo de 

políticos, militantes socialistas e intelectuais de esquerda, decidiram fundar um novo partido 

de esquerda, socialista e democrático. Entre as principais bandeiras defendidas pela 

agremiação estão: o combate ao trabalho escravo e ao tráfico humano, a luta pelo meio 

ambiente e a defesa pelo casamento civil igualitário16.  

É através das redes sociais que o deputado presta contas do seu mandato e mantém diálogo 

permanente com a população, expressando, diariamente, opinião a respeito da política nacional e 

em torno de pautas que luta e defende, como aquelas ligadas a população LGBT. No Twitter, por 

exemplo, Jean Wyllys está presente desde fevereiro de 2010. Possui mais de 64,5 mil tuites 

publicados e cerca de 687 mil seguidores.  

Do outro lado, temos Silas Malafaia. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Malafaia é 

formado em teologia pelo Instituto Bíblico Pentecostal e psicologia pela Universidade Gama 

Filho. Pastor evangélico, Malafaia é líder do ministério Vitória em Cristo, ligado à Igreja 

Assembleia de Deus. O ministério possui atualmente mais de 12 mil membros. Malafaia é 

ainda vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil 

(CIMEB). A instituição agrega aproximadamente oito mil pastores de quase todas as 

denominações evangélicas do país. 

O líder religioso começou a ganhar maior projeção em 1982, quando estreou o 

programa de tv voltado para o público evangélico, Renascer, transmitido apenas para o Rio de 

Janeiro. Mas é no ano de 2000 que o pastor vai alcançar mais lares pelo Brasil com as suas 

pregações, com a criação da Associação Vitória em Cristo, responsável por cuidar de um 

programa televisivo de mesmo nome, além de obras sociais.  

No ar até hoje, o programa possui uma hora de duração e é transmitido pela Rede 

Bandeirantes de Televisão. Em 2003, o Vitória em Cristo passou a ser transmitido para parte 

da Europa. Depois alcançou os Estados Unidos e a Ásia, tanto com a versão em português 

quanto com a versão legendada em inglês.  

Em 2005, 45 milhões de lares estavam conectados ao programa. Em 2010, o Vitória 

em Cristo já era transmitido para 127 países através da Rede de Televisão Inspiration. Através 

                                                 
16 Informações retiradas do site do PSOL. Acesso em 28 de julho de 2017. Disponível em: 
http://www.psol50.org.br/partido/historia/ 
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da rede de TV Daystar, seis meses depois o programa já era exibido para mais de 200 

países17.  

Além da televisão, o pastor mantém contato com seus fieis também através das redes 

sociais. Em 2010, abriu uma conta no Twitter. Até o momento, publicou 35, 8 mil tuites e tem ao 

seu lado um pouco mais de 1 milhão de seguidores18.  

Nas redes e na tevê, o pastou deixa claro os seus posicionamentos a respeito de temas 

polêmicos, a exemplo daqueles ligados a população LGBT, sempre de maneira fundamentalista e 

conservadora. Por isso, o pastor não abre mão de exercer influência no campo político. A esse 

respeito, Malafaia ao lado de grupos cristãos, lutou contra o Projeto de Lei 122 que, segundo 

ele, entre outras coisas, tinha a intenção de punir pastores com a prisão.  

O projeto de Lei 122 é a Lei anti-homofobia, apresentada pela deputada Iara Bernardi. 

O projeto pretendia criminalizar a homofobia no Brasil, mas foi arquivado em 2015. Naquela 

oportunidade, a lei levantou polêmicas e dividiu opiniões. Grupos cristãos afirmaram que a 

matéria feria a liberdade de expressão19. Lideranças religiosas compareceram ao congresso 

para manifestar preocupação em relação à Lei, dentre elas, o pastor Silas Malafaia. Em um 

programa da Rádio Câmara, o pastor chegou a argumentar que o PL 122 cria privilégios para 

os homossexuais de forma inconstitucional. O receio do pastor era o de que as posições 

contrárias das Igrejas em relação aos homossexuais pudessem ser criminalizadas20.  

Identificamos, desta forma, que Malafaia é um dos poucos indivíduos que consegue 

transitar com bastante facilidade entre o campo religioso e o político, e por isso obtém a 

transferência de um capital acumulado de um campo para o outro, apesar do fechamento e 

dificuldades de acesso a estes dois campos, verificado por Bourdieu (2001). 

O sociólogo aponta que o campo político e o religioso são separados do resto do 

mundo e internamente a separação ocorre na divisão entre profissionais e profanos 

(BOURDIEU, 2011, p. 195). Malafaia transgrede esse limite de acesso e avança no campo 

político provocando o seu estado. Desta forma, se legitima dentro dele. Conforme Bourdieu 

(2011), é possível reconhecer a presença ou existência de um agente em um campo através da 

transformação que este agente produz no próprio campo.  

                                                 
17 Informações extraídas do site da Associação Vitória em Cristo. Acesso em 29 de julho de 2017. Disponível 
em: http://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/hotsite/avec-30anos/historia.cfm 
18 Informação retirada dos perfis dos do deputado Federal Jean Willys e do Pastor Silas Malafaia no twitter.  
Acesso em 10 de janeiro de 2018.  
19 Informação disponível em http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/07/projeto-que-criminaliza-
homofobia-sera-arquivado Acesso em 30 de janeiro de 2017 
20 Informação disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/PL_122 Acesso em 30 de janeiro de 2017 
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Assim, está feita a apresentação dos dois agentes que compõem o corpus desta 

pesquisa. Desde o ano de 2011, Jean Wyllys e Silas Malafaia têm utilizado das redes sociais, em 

especial do Twitter, para travar conflitos acirrados que chegam a ser noticiados pela mídia. O 

debate envolve temas polêmicos, que são bandeiras de luta do movimento LGBT. Jean Wyllys, 

homossexual assumido, usa da política para defender seu ativismo, identidade e para brigar pela 

conquista de direitos dos LGBTs. Já o pastor Silas Malafaia é totalmente contrário à causa dos 

homossexuais, usando como suporte de defesa dos seus argumentos a bíblia e os preceitos 

religiosos.  

A descrição realizada anteriormente consiste no ethos prévio ou pré-discursivo dos dois 

agentes, ou seja, a imagem pública de um e de outro, capaz de intervir no estabelecimento do ethos 

propriamente dito. Como aponta Amossy (2016), essa imagem pode estar associada a um grupo ou 

partido do qual os agentes são porta-vozes.  

 

4.5 Primeiro round da disputa: as estratégias discursivas na cena de enunciação 
 

Quando fazemos esse pequeno resgate histórico do confronto entre Jean Wyllys e Silas 

Malafaia, de imediato, já queremos situar qual a cenografia construída pelos dois agentes e 

instituída pelos discursos. É o que faz Jean Wyllys em sua primeira declaração sobre o programa 

de governo de Marina Silva. A opinião do deputado não foi emitida através da sua página oficial 

no Twitter. Foi dada a órgãos de imprensa. Faz-se necessário, contudo, ser ressaltada aqui, porque 

Wyllys parece justamente relembrar os embates que já foram travados entre ele e o Pastor Malafaia 

em outras ocasiões.  

Segundo ele, o programa de Marina “dá um chega para lá” no fundamentalismo religioso, 

o que pode colaborar para aproximar a candidata a presidente do eleitorado LGBT. Wyllys 

classificou como um avanço as propostas de eliminação dos obstáculos à adoção de crianças por 

casais homoafetivos, além de elogiar as leis de combate ao bullying e a homofobia presentes no 

documento21.  

Na noite do dia 29 de agosto de 2014, assim que divulgado o programa de governo, em 

oposição a Wyllys, o pastor Silas Malafaia foi ao Twitter, fazer duras críticas a Marina Silva e ao 

seu partido, o PSB. Além de chamar o programa de vergonhoso por partir em defesa do público 

LGBT, o líder religioso indiretamente intimou um posicionamento público da candidata.  

                                                 
21 Informação disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,wyllys-comemora-programa-de-
marina-chega-para-la-no-fundamentalismo,1551829. Acesso em 27 de junho de 2017.  
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Deste modo, temos já nas primeiras enunciações dos dois agentes a cenografia de uma luta 

política sendo construída.  

“A escolha da cenografia não é indiferente: o discurso, desenvolvendo-se a partir de sua 
cenografia, pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima. O 
discurso impõe sua cenografia de algum modo desde o inicio; mas, de um outro lado, é 
por intermédio de sua própria enunciação que ele poderá legitimar essa cenografia que ele 
impõe” (MAINGUENEAU, 2006, P. 113).  

 

Assim, paralela à disputa travada entre os postulantes ao Palácio do Planalto em 2014, ao 

entrar em circulação e produzir respostas sociais diversas para o documento, outra luta será 

desencadeada, em que Jean Wyllys e Silas Malafaia se posicionam em campos opostos e 

divergentes. Os dois agentes objetivamente requerem, respectivamente: a manutenção ou a retirada 

dos pontos que tratam dos direitos civis dos homossexuais do programa de governo da então 

candidata a presidência, Marina Silva.  

Bourdieu (2011) declara que uma das características marcantes do campo político é a 

capacidade que este tem de dividir o mundo social em dois. Nas condições apresentadas acima, o 

princípio de divisão social operado pela luta travada entre os dois agentes, de imediato, coloca em 

lados opostos aqueles que são contra e aqueles que são a favor das políticas públicas voltadas aos 

LGBTS. Desta maneira, uma determinada estrutura social é obtida, conforme aponta o sociólogo 

francês.  

“Os princípios de divisão são constitutivos dos grupos e, portanto, das forças sociais” 

(BOURDIEU, 2004, P. 203). De acordo com Bourdieu (2011), a política é uma luta em prol de 

ideias que funciona como força de mobilização. Percebe-se, imediatamente aqui, como os 

enunciados agem concorrencialmente e contribuem para a formação de uma estrutura social 

reivindicada já nas primeiras emissões.  

Simbolicamente, embasados por Bourdieu (2004), “é uma luta pela conservação ou 

transformação do mundo social por meio da transformação da visão do mundo social e os 

princípios de divisão deste mundo” (174). Wyllys e Malafaia trabalham para a estruturação da 

classificação mencionada acima e usam o microblog para a mobilização do seu exército. Ao 

fazerem isso, os dois agentes não estão simplesmente realizando uma ação intelectual, como prevê 

o sociólogo, mas, sobretudo, uma ação política, pois, “os princípios de divisão fazem classes, as 

quais são passiveis de mobilização” (206).  

O que também está em jogo aqui é o monopólio de fazer ver ou fazer crer de uma maneira 

ou de outra, característica contida justamente nas ideias-força. A política e de igual modo a 

religião, tem o poder de fazer com que as pessoas vejam o mundo de determinadas formas e, 
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assim, forçam os indivíduos a compartilharem visões de mundo específicas e, porque não dizer, 

interessadas.   

Enquanto que de um lado, as políticas públicas a serem adotadas pela candidata Marina 

Silva tendo como público-alvo a população LGBT são encaradas como um avanço no que diz 

respeito a promoção dos direito humanos, no âmbito da visibilidade de tais atores e 

consequentemente como importante instrumento contra a discriminação e a violência desses povos. 

Do outro, entende-se que a defesa a este público historicamente excluído e marginalizado consiste 

em uma vergonha, algo que não deve ser proposto por quem pretende ocupar o cargo de maior 

representação da nação. Ficam assim instituídos as ideias-força e os princípios de divisão da luta, 

atuando no sentido de fazer com que as pessoas vejam de um jeito ou de outro a partir do que é 

enunciando.  

 

4.6 O confronto direto entre os agentes na arena 
 

“ It´s fight time” é a expressão usada por locutores de MMA para anunciar o início dos 

embates no octógono. Em português, a frase quer dizer: “chegou a hora da luta”. Nesta fase, 

consideramos haver de fato o confronto direto entre Jean Wyllys e Silas Malafaia dentro da arena 

de disputa, o Twitter. Anteriormente, fizemos a apresentação dos adversários, organizamos o 

cenário do espetáculo, decidimos qual o troféu em jogo e as torcidas de mobilização que devem 

apoiar aos gladiadores. O combate mais intenso do conflito ocorre aqui e se inicia a partir de um 

episódio ao qual consideramos o clímax de toda história. 

Um dia após a divulgação do programa de governo, Marina Silva voltou atrás e 

modificou diversos pontos do texto. Como vimos, diferentemente do que foi divulgado pela 

assessoria de campanha da candidata Marina Silva, o deputado federal, Jean Wyllys afirmou 

pelo Twitter e em sua página no Facebook, que a supressão dos pontos que tratam dos direitos 

civis dos homossexuais, se deu devido à pressão exercida pelo pastor Silas Malafaia. 

 

(Wyllys, J.): “Bastaram quatro tuites do pastor Malafaia para que, em apenas 24 
horas, a candidata se esquecesse dos compromissos de ontem, anunciados em um ato 
público transmitido por televisão, e desmentisse seu próprio programa de governo, 
impresso em cores e divulgado pelas redes” (30 de agosto. Twitter: @JeanWyllys. 
Disponível em: https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. 
Acesso em 30 de junho de 2016).  

 
Apesar da supressão, o pastor Silas Malafaia, em outros tuítes, ainda manifestou 

insatisfação com o programa de governo. Contudo, neste instante, nos interessa a forte 
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posição tomada pelo líder religioso em relação ao deputado federal Jean Wyllys, o que 

reforça, sobretudo, que o próprio pastor entendia estar participando de uma luta política.  

Em um dos Twitters, Malafaia não atinge diretamente a Wyllys, mas sim ao grupo de 

defesa do deputado, os LGBTs. Em tom de comemoração dispara: “O ativismo gay está 

irado com Marina. Começo a ficar satisfeito! Valeu a pressão de todos. Não estamos aqui 

pra engolir agenda gay”22. Em outra publicação, o pastor cita o deputado: “Avisa ao Jean 

Wyllys: Marina não recuou por causa dos meus tuítes, e sim devido à pressão dos cristãos, 

que são maioria no Brasil”.  

Ao observamos os passos subsequentes da luta, notamos que Marina Silva fez o 

fluxo do sistema de circulação que se formou em torno do seu programa de governo seguir 

adiante, agindo na produção de novos sentidos, além disso, inseriu o produto em um 

ambiente mais amplo para a elaboração de novas respostas.  

Braga (2012) sustenta que o fluxo pode ser estimulado a seguir adiante a partir da 

reposição do produto para outros usuários, podendo ser modificado ou não; com a elaboração 

de comentários, em textos publicados ou em uma conversa de bar; em uma retomada de ideias 

para gerar outros produtos; em debates, análises, polêmicas até a circulação que se manifesta 

nas redes sociais.  

 

4.7 Segue o fluxo  
 

O fluxo comunicacional da cena de luta estudada ocorre justamente a partir do 

processo comunicacional desenvolvido concorrencialmente entre Wyllys e Malafaia, e 

também através das conexões estabelecidas entre seus pares, ou seja, os seus seguidores 

no Twitter a partir da polêmica forjada em torno do programa de governo.  

Dentro do contexto de luta o qual pretendemos atribuir a cena, ao analisar os 

discursos apresentados na rede social, notamos uma estrutura de interpelação direta que 

nos permite definir dois tipos de adversários, de acordo a situação relacional de cada 

agente. O primeiro, chamamos de adversário direto. É quem naturalmente participa da 

controvérsia em uma história desenrolada nas conversações realizadas pelo Twitter. O 

segundo tipo de adversário, detém o controle das regras do jogo. É quem, a depender da 

tomada de posição, opta por manter ou modificar uma determinada estrutura social. 

                                                 
22 A passagem em destaque não foi encontrada na conta oficial do pastor, mas consta em diversas matérias 
publicadas na internet, dentre as quais esta, extraída do site Pragmatismo Político. Fonte: 
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/09/os-gays-estao-irados-com-marina-comeco-ficar-satisfeito-diz-
malafaia.html . Acesso em 6 de julho de 2017.  
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Relacionalmente, os adversários diretos são o deputado federal Jean Wyllys e o 

pastor Silas Malafaia. Os dois defendem posicionamentos ideológicos totalmente 

divergentes, contradições reais a respeito de alguns temas, como no exemplo aqui exposto 

que trata dos direitos civis dos homossexuais, além disso, servem a interesses de grupos 

de representação diferentes.  

Marina Silva, como dissemos, é a adversária que detém as regras do jogo e deve 

conhecer o sentido objetivo e o efeito social das tomadas de posição, possíveis e 

impossíveis, prováveis e improváveis, permitindo, desta forma, escolher as tomadas de 

posição convenientes e convencionadas, ao mesmo tempo em que foge de posições 

comprometedoras (BOURDIEU, 2004). Neste caso, a fuga é praticamente impossível, 

uma vez que existem dois grupos, representados por Wyllys e Malafaia, exercendo 

pressão sob Marina. Wyllys e Malafaia jogam um grupo contra o outro, mas também 

jogam o grupo que eles representam contra Marina, a fim de promover uma pressão 

significativa de mobilização.  

Wyllys e Malafaia adotam a estratégia ainda de desqualificação dos adversários ao 

rejeitar os valores preconizados por estes, mostrando o perigo das ideias, como faz o 

pastor ao amparar-se nos preceitos da bíblia. Ele ainda rejeita o programa de governo ao 

vê-lo como uma ameaça.  

 

(Malafaia, S.): “O programa de governo do partido de Marina é pior que o PT e o 
PSDB, no que tange aos direitos dos gays. Apoia descaradamente o casamento gay e 
pede, inclusive, a aprovação do extinto PLC 122, que, entre outras coisas, põe pastor 
na cadeia. É uma vergonha que prevê casamento, adoção de crianças e etc” (Twitter: 
@pastormalafaia23.  

 

Além de desqualificar o programa de governo, o tom usado por Malafaia em seus 

discursos possui uma vocalidade especifica que permite relacioná-lo a ameaça, como é 

possível perceber na transcrição a seguir: “Até segunda eu espero um posicionamento de 

Marina sobre o lixo moral do Pgm de gov do PSB para favorecer a causa gay (sic)”. 

De acordo com Charaudeau (2006), todo ato de linguagem é um agir sobre o outro. 

Mas ele alerta: “agir sobre o outro não pode se reduzir a um simples fim de fazer fazer, de 

fazer dizer ou de fazer pensar” (253). O objetivo deve ser de ver a intenção seguida através de 

                                                 
23Disponível em http://informegospel.com.br/index/blog/id-
17861/pastor_malafaia_critica_trecho_sobre_causa_lgbt_no_programa_de_governo_de_marina_silva___pensa_
que_o_povo_de_deus_e_idiota_. Acesso em 1º de julho de 2016. 
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um efeito, colocando o outro na condição de obrigação ou submissão em relação ao falante. 

Essa condição pode ser conquistada por meio de uma ameaça ou gratificação.  

Além de desqualificar, ameaçar, Malafaia usou ainda o recurso da apelação nas 

mensagens postadas na rede social. Interpelou a presidenciável chamando a atenção para o 

cristianismo como crença, mas também como estilo de vida inseparável do jogo construído 

pela política. Malafaia apela para que Marina não coloque os valores do partido acima dos 

valores cristãos. O pastor, ao mesmo tempo em que indaga a candidata, invoca diretamente os 

fieis eleitores, crentes na fé como valor inegociável. O tuíte a seguir exemplifica tal 

entendimento: “Aqui está a questão: Marina defende a ideologia do seu partido ou a sua fé? 

Quero aguardar o seu posicionamento para me posicionar”.  

No exemplo apresentado, fica evidente a condição de submissão em que ficou a 

candidata Marina Silva. Ameaçada pelo pastor Silas Malafaia, vendo correr o risco de perder 

um importante capital eleitoral perante o público evangélico, excluí do programa de governo 

diversos pontos de defesa dos direitos dos homossexuais.  

Marina reconheceu em Silas uma autoridade capaz de promover sanções a sua 

candidatura e colocou-se em posição de dominada. Esta situação nos leva a fazer algumas 

perguntas propostas por Charaudeau (2006): “em nome de quê o sujeito falante tem o direito 

de exigir, em nome de quê ele pode exercer uma sanção e em nome de quê o outro deve 

obedecer” (p.254). Malafaia fala em nome de Deus. Ele fala em nome de uma ordem 

transcendental, que exerce força em um espaço exterior ao sujeito. Malafaia representa a lei 

divina e por acreditar nisso conclama a presidenciável a fazer escolhas observando os 

postulados da bíblia e suas convicções religiosas.  

Um dia após essa declaração, a presidenciável suprimiu várias partes do texto do 

programa. Marina Silva é evangélica e uma parte importante do seu eleitorado também o é. O 

pastor Silas Malafaia é um dos mais influentes líderes religiosos do Brasil. Manter o 

programa de governo como apresentado orginalmente poderia significar perda importante de 

capital eleitoral. É sabido que o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo e o 

programa de governo do PSB tocava em temas ainda sensíveis para esses fieis, logo a pressão 

exercida por Malafaia e sua militância era realmente uma ameaça ou gratificação do ponto de 

vista do voto. Assim, Marina serviu aos interesses de Malafaia e seu grupo visando fazer com 

que eles a servissem dentro da disputa no campo político (BOURDIEU, 2001).  

Já Wyllys, em nota publicada após a supressão do programa de governo, em 

diversos trechos, desqualifica Marina Silva ao narrar as contradições e incapacidade da 

candidata em manter as promessas, quando, por exemplo, chama a atenção da mudança 
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repentina do programa de governo do PSB, expondo também a sua dependência 

ideológica, como fica visível no segundo parágrafo da nota.  

 

(Wyllys, J.): 1.Vocês já imaginaram um candidato presidencial dizendo que é contra 
o direito dos negros ao casamento civil, mas apoiaria uma "lei de união de negros"? 
A nova política da Marina é tão velha que lembra os argumentos dos racistas 
americanos de meados do século XX. Contudo, o pior é que ela brincou com as 
esperanças de milhões de pessoas! E isso é cruel, Marina! 
2.Bastaram quatro tuites do pastor Malafaia para que, em apenas 24 horas, a 
candidata se esquecesse dos compromissos de ontem, anunciados em um ato público 
transmitido por televisão, e desmentisse seu próprio programa de governo, impresso 
em cores e divulgado pelas redes. Marina também retirou do programa o 
compromisso com a aprovação da lei João Nery, a elaboração de materiais didáticos 
sobre diversidade sexual, a criminalização da homofobia e da transfobia e outras 
propostas. Só deixou frases bonitas, mas deletou todas as propostas realmente 
importantes. E ela ainda nem se elegeu! O que esperar então dela se eleita presidenta 
quando a bancada fundamentalista, a bancada ruralista e outros grupos de pressão 
começarem a condicionar o apoio a seu governo? Tem políticos que renunciam a 
seus compromissos de campanha e descumprem suas promessas depois de eleitos. 
Marina já fez isso mais de um mês antes do primeiro turno. Que medo! 
3.Como todos sabem, minha candidata presidencial é Luciana Genro. Ela SEMPRE 
defendeu todos os direitos da comunidade LGBT e foi a primeira candidata na 
história do Brasil que teve a coragem de pautar esses temas no debate presidencial 
da Band. Contudo, ontem, quando consultado pela imprensa, apesar da minha 
desconfiança com relação à Marina, elogiei o programa apresentado pelo PSB 
(apenas no que dizia respeito aos direitos da população LGBT, já que discordo 
profundamente de muitas outras propostas neoliberais e regressivas nele contidas). 
Fiz isso porque acho que os posicionamentos corretos devem ser reconhecidos, 
mesmo que provenham de um/a adversário/a. 
4.É com essa autoridade, de quem agiu de boa fé, que agora digo: Marina, você não 
merece a confiança do povo brasileiro! Você mentiu a todos nós e brincou com a 
esperança de milhões de pessoas.(30 de agosto. Twitter: @JeanWyllys. Disponível 
em: https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. Acesso em 30 
de junho de 2016).  

 

Na verdade, como é perceptível, desde o primeiro parágrafo, Wyllys se propõe a 

desqualificar a então candidata a presidente, Marina Silva. O deputado lembra o slogan 

fortemente repetido pela presidenciável ao longo daquele ano de 2014, quando atribuía a si a 

legitima representação daquilo que denominou nova política. O empenho da candidata em 

difundir tal mensagem era o de mobilizar um conjunto de pessoas descrentes com os rumos 

tomados pela classe política brasileira naquele instante, envolta constantemente em tramas de 

corrupção. No entanto, ao realizar diversas mudanças no texto original do programa de 

governo, dentre elas o abandono da proposta de apoio à lei do casamento civil entre pessoas 

do mesmo sexo, alegando que a união estável de casais homoafetivos24 já é assegurada pela 

                                                 
24 Diferentemente do que foi dito por Marina, a união civil não está assegurada pela Constituição.  A união 
estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo podem ser realizados em qualquer cartório do Brasil, 
mas graças a uma decisão do Conselho Nacional da Justiça.  
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constituição25, Wyllys foi enfático ao igualar os argumentos de Marina àquilo que era pregado 

pelos racistas americanos.  

Em meados do século XX, a população negra americana lutava pela igualdade de 

direitos, combatendo formas de discriminação e até projetos de colonização que pretendiam 

enviar negros para regiões da África. Havia, naquele período, uma forte política 

segregacionista nos EUA, em que se separavam os negros dos brancos americanos. O 

argumento que consubstanciava a prática era o de que a política segregacionista era justa.  

Ou seja, Wyllys desqualifica o discurso de Marina Silva, atribuindo a ela, na verdade, 

o apoio a uma política separatista, em detrimento de gays, lesbicas, transgêneros e demais 

grupos que compõem a população LGBT, deixando evidente que a pretensa nova política 

propalada por Marina, não existe.  

De acordo com Charaudeau (2006, 2013), a ameaça, assim como a desqualificação, 

são estratégias discursivas da ordem da dramatização. Elas animam a cena política ao serem 

empregados palavras e argumentos que emocionem e provoquem sensações ou 

comportamentos para seduzir, ameaçar, aterrorizar, atrair um interlocutor ou auditório.  

O recurso, em diversas passagens, também foi utilizado pelo deputado federal Jean 

Wyllys, a exemplo do trecho do primeiro parágrafo, quando diz que “Marina brincou com as 

esperanças de milhões de brasileiros” e concluiu o pensamento afirmando que isso é cruel. No 

segundo parágrafo, expõe que as contradições da candidata provoca medo. E no último 

parágrafo da mensagem, quando o deputado mais uma vez se dirige a Marina, enfatizando que 

ela não merece a confiança do povo brasileiro, por ter mentido e brincado com as esperanças 

das pessoas.  

Wyllys ainda tenta aterrorizar o auditório social em seus procedimentos de ataque, 

ficando isso evidente na seguinte passagem: “Tem políticos que renunciam a seus 

compromissos de campanha e descumprem suas promessas depois de eleitos. Marina já fez 

isso mais de um mês antes do primeiro turno. Que medo!”. A interjeição final corrobora o que 

está sendo dito.  

Wyllys pretende com isso tocar o público, mas, sobretudo, atingir a sua base eleitoral, 

formada pelos LGBTs, o que é algo vantajoso para ele, uma vez que naquele instante 

disputava a reeleição como deputado federal e dependia do apoio desse grupo de pessoas para 

fortalecer a candidatura, reafirmando a representação de classe. Por outro lado, a nova 

clientela reivindicada pelo PSB através do texto original do programa de governo, por certo, 

                                                 
25 Informação extraída do site do Estadão. Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,marina-
uniao-entre-pessoas-do-mesmo-sexo-e-assegurada,1553116 Acesso em 7 de julho de 2017.  
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foi afugentada para a concorrência, em especial para perto daqueles que demonstravam 

defender suas causas de interesse.   

 

Tabela 1 - Estratégias Discursivas acionadas por Wyllys e Malafaia 
Estratégias 

Discursivas acionadas 

Jean Wyllys Silas Malafaia 

 

 

 

 

 

Desqualificação 

Vocês já imaginaram um 

candidato presidencial dizendo que 

é contra o direito dos negros ao 

casamento civil, mas apoiaria uma 

"lei de união de negros"? A nova 

política da Marina é tão velha que 

lembra os argumentos dos racistas 

americanos de meados do século 

XX. 

 

O que esperar então dela 

se eleita presidenta quando a 

bancada fundamentalista, a bancada 

ruralista e outros grupos de pressão 

começarem a condicionar o apoio a 

seu governo? 

O programa de governo do 

partido de Marina é pior que o PT e 

o PSDB, no que tange aos direitos 

dos gays. Apoia descaradamente o 

casamento gay e pede, inclusive, a 

aprovação do extinto PLC 122, 

que, entre outras coisas, põe pastor 

na cadeia. É uma vergonha que 

prevê casamento, adoção de 

crianças e etc 

 

Ameaça 

 “Até segunda eu espero 

um posicionamento de Marina 

sobre o lixo moral do Pgm de gov 

do PSB para favorecer a causa gay 

(sic)”. 

 

 

 

Sensibilização 

Contudo, o pior é que ela 

brincou com as esperanças de 

milhões de pessoas! E isso é cruel, 

Marina! 

 

Marina, você não merece a 

confiança do povo brasileiro! Você 

mentiu a todos nós e brincou com a 

esperança de milhões de pessoas. 

 

 

 

“Aqui está a questão: 

Marina defende a ideologia do seu 

partido ou a sua fé? Quero aguardar 

o seu posicionamento para me 

posicionar”. 
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Terror 

Tem políticos que 

renunciam a seus compromissos de 

campanha e descumprem suas 

promessas depois de eleitos. 

Marina já fez isso mais de um mês 

antes do primeiro turno. Que medo! 

 

Fonte: Própria (2018) 
 

De acordo com Chareadeau (2013), o político utiliza determinadas estratégias 

discursivas objetivando atrair a simpatia do público, no entanto, o linguista esclarece que o 

sucesso do seu projeto argumentativo depende de algumas condicionalidades, dentre elas: a) a 

sua identidade social, entendida desde a maneira como ele percebe a opinião pública até o 

caminho percorrido para chegar até ela; b) posição dos outros atores políticos, adversários ou 

parceiros; c) o julgamento feito por ele do que seja necessário defender ou atacar, isso 

incluindo as pessoas, ideias ou ações.  

 

“É à medida que as emoções correspondem a representações sociais, constituída por 
uma mistura de julgamentos, de opiniões e de apreciações, que elas podem 
desencadear sensações ou comportamentos, que elas podem ser utilizadas para tentar 
seduzir, ameaçar, aterrorizar, enfim, atrair um interlocutor ou um auditório” 
(CHAREADEAU, 2013, P. 89). 
 

Embora, Chareadeu (2013) esclareça que o interlocutor só será tocado dependendo da 

existência de certas condições comunicacionais, que perpassa, necessariamente, pela própria 

experiência vivenciada pelo outro. Ou seja, não basta, por exemplo, ameaçar Marina Silva e 

utilizar um conjunto de passagens bíblicas para sensibilizá-la. É necessário que ela reconheça 

Malafaia enquanto uma autoridade religiosa, representada também no discurso, mas que ela 

igualmente possua os princípios cristãos por ele conclamados.  

Nas etapas futuras, mais precisamente quando falarmos sobre as representações 

sociais, procuraremos elaborar uma análise colocando todos esses aspectos condicionais 

citados em conjunto. Os sujeitos serão compreendidos a partir das representações sociais que 

forjam, mas sem perder de vista as estratégias discursivas empregadas. Julgamos, assim, que 

são elementos totalmente inseparáveis e intercambiáveis.  

 

4.8 Jean Wyllys e o teatro político  
 

Abram-se as cortinas. Acendam-se as luzes. O palco está iluminado, porém aqui, os 

bastidores também estão em cena, porque no teatro político, as representações ocorrem para a 
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apreciação do auditório, mas também para longe dos olhares atentos das pessoas. É uma 

representação, segundo Bourdieu (2002), estabelecida na relação entre partido e classe. 

Entendida a partir de uma dimensão simbólica, entre um significado e um significante: 

“representes dando uma representação e agentes, ações e situações representadas” 

(BOURDIEU, 2002, P. 175).  

A concordância entre o significante e o significado se dá pela homologia entre a estrutura 

do teatro político e a estrutura do mundo representado, entre a luta de classes e a luta 

desenrolada no campo político. É dentro dessa homologia que os políticos profissionais 

atuarão para dar satisfação aos seus mandantes.  

O deputado federal Jean Wyllys se assume no campo político como uma liderança 

combativa a favor dos interesses dos LGBTs, toma posições favoráveis ao seu grupo de 

representação. Na lógica de Bourdieu, o deputado faz isso, também, de acordo a satisfação 

dos seus interesses dentro do campo político, sem confessar. “A dedicação, por obrigação, aos 

interesses dos mandantes faz esquecer os interesses dos mandatários” (BOURDIEU, 2002, P. 

176). Segundo o sociólogo francês, o político serve aos interesses do seu grupo de 

representação, na medida em que também se serve. É claro que não podemos nos esquecer da 

orientação sexual do agente em questão, seu histórico de vida, mas não podemos deixar de 

determinar que seja justamente o jogo de cena executado na vida política que lhe garante êxito 

dentro do campo.  

Wilson Gomes (1999) indica que a comunicação de massa, principalmente a televisiva, é 

um espaço de representação política. Pode-se dizer que no caso em questão, este espaço é o 

Twitter. O autor concorda com Bourdieu quanto à comparação realizada com o teatro, pois 

considera a metáfora das artes cênicas rentável para descrever aquelas atividades da política, 

cujo objetivo é a administração das opiniões e impressões públicas sobre os sujeitos e suas 

posições. Os políticos regulam seus modos de apresentação, as coisas que podem ou não 

fazer, podem ou não dizer, enquanto estão diante do público.  

Durante a encenação, produzida na relação entre representantes e representados, o 

discurso assumirá sua força, na busca por adesão, com o objetivo de tocar o público, atuando 

na produção da imagem pública do sujeito. Ou seja, o discurso é parte fundamental dos 

recursos cênicos instrumentalizados pelo político.  

Bem versus mal. Protagonista e antagonista. Herói e Vilão. O enredo e a formação de 

personagens das narrativas tradicionais seguem sempre o mesmo modelo e contemplam a 

dicotomia formulada acima. Assim como o campo religioso, o campo político, através do 
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discurso, toma para si esse cenário originário dos contos populares, das narrativas de 

aventura, das formulas teatrais desenvolvidas desde o nascimento da arte na Grécia.  

Em seu projeto argumentativo, Jean Wyllys utiliza recursos da ordem da dramatização 

para envolver o auditório na disputa. Ele não somente apresenta o mal e suas razões, mas 

coloca a disposição do público alguém capaz de reparar esse mal, que não é sobrenatural, 

como faz Malafaia, mas é um herói terreno, como veremos na análise a seguir.  

O final do mês de agosto e início do mês de setembro de 2014, é marcado pela 

intensificação da disputa entre os principiais presidenciáveis no Brasil. Após a queda de um 

avião na região de Santos, que vitimou o então candidato a presidente do Brasil pelo PSB, 

Eduardo Campos, Marina Silva, que não havia conseguido criar o Partido Rede 

Sustentabilidade, pela falta de assinaturas suficientes para a formalização da organização,  

obrigada a integrar a chapa do ex-governador pernambucano, é alçada a cabeça de chapa da 

Coligação “Unidos pelo Brasil”.  

Na disputa, junto com ela, como principiais presidenciáveis na época, apareciam Dilma 

Rousseff do PT, na busca pela reeleição, e Aécio Neves do PSDB. Além deles, como 

alternativa para a esquerda, o Psol, partido do deputado federal Jean Wyllys, apresentava 

Luciana Genro. A retomada do contexto eleitoral de 2014 se faz importante e o leitor 

entenderá o porquê no decorrer do tópico.  

Adesão do público a um projeto ou a tentativa de dissuadir o eleitor a não seguir um 

projeto adversário. São estas algumas funções do discurso político, de acordo Charaudeau 

(2013). Para alcançar o objetivo proposto da segunda opção, o agente político, amparado por 

estratégias próprias da dramatização, invocará uma desordem social da qual o cidadão é 

vítima.  

Logo no primeiro parágrafo do discurso de Wyllys, formulado através das suas redes 

sociais, fica evidente qual a desordem social que abate, principalmente, sobre seu grupo de 

representação:  

 

(Wyllys, J.):“Vocês já imaginaram um candidato presidencial dizendo que é contra o 
direito dos negros ao casamento civil, mas apoiaria uma "lei de união de negros"? A 
nova política da Marina é tão velha que lembra os argumentos dos racistas 
americanos de meados do século XX”. Contudo, o pior é que ela brincou com as 
esperanças de milhões de pessoas! E isso é cruel, Marina! .(30 de agosto. Twitter: 
@JeanWyllys. Disponível em: 
https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. Acesso em 30 de 
junho de 2016).  
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Voltemos à história para entendermos o que o deputado federal quis dizer em sua 

argumentação. A Suprema Corte dos EUA, em 1896, proferiu uma decisão favorável à 

segregação racial naquele país. A decisão do órgão defendia que a separação de negros e 

brancos não violava a igualdade de direitos prevista na Constituição. O entendimento era de 

que brancos e negros poderiam viver em espaços diferentes, contanto que os dois grupos 

raciais tivessem acesso aos mesmos serviços. “Separados, mas iguais”, era a doutrina norte-

americana que vigorou até a década de 1950.  

A união civil que passou a ser a terminologia adotada por Marina Silva após as 

mudanças realizadas no programa de governo é considerada por alguns especialistas do 

campo do direito como uma união de segunda classe para pessoas do mesmo sexo, uma vez 

que, na prática, ela restringe direitos, como adoção de filhos, por exemplo. No Brasil, uma 

decisão do Superior Tribunal Federal de 2011, assegura a união civil entre casais 

homoafetivos. A decisão do STF deve ser cumprida e respeitada, porém ainda não há 

nenhum dispositivo legal na Constituição brasileira que garanta maior legitimidade para a 

prática ou garanta o casamento civil, sendo esta uma das bandeiras de luta da população 

LGBT26.   

Ainda há uma evidente separação quando o assunto são os direitos civis dos casais 

homoafetivos e direitos civis dos casais heteros no país, mesmo já havendo alguns 

poucos avanços como destacado. Para Wyllys, observando o trecho em questão, a 

propalada nova política de Marina Silva deveria servir para promover avanços nesse 

sentido, mas é carregada por ranços conservadoristas, o que é negativo para seu grupo de 

representação.  

Wyllys, então, entrega a Marina Silva o papel de inimiga da população LGBT. 

Traidora, quando ele diz que a presidenciável brincou com a esperança de milhões de 

brasileiros. Para o público LGBT, já na campanha eleitoral, na visão do deputado federal, 

Marina se apresenta como alguém que provoca uma desordem social, a fonte do mal.  

Nas narrativas dramáticas, os personagens antagonistas, malignos, apresentam 

sempre traços de caráter deformados, usam a mentira como instrumento para alcance de 

seus objetivos. O projeto de desqualificação da presidenciável do PSB, cujo objetivo é 

designar Marina Silva dentro da ordem de um projeto adverso ao público LGBT, 

continua no segundo parágrafo do discurso, quando Wyllys disse que Marina desmentiu o 

seu programa de governo:  

                                                 
26 Informações extraídas do site: http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/09/uniao-civil-x-casamento-
homoafetivo-entenda-a-polemica Acesso em 15 de outubro de 2017.  
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(Wyllys, J.): “Bastaram quatro tuites do pastor Malafaia para que, em apenas 24 
horas, a candidata se esquecesse dos compromissos de ontem, anunciados em um ato 
público transmitido por televisão, e desmentisse seu próprio programa de governo, 
impresso em cores e divulgado pelas redes”..(30 de agosto. Twitter: @JeanWyllys. 
Disponível em: https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. 
Acesso em 30 de junho de 2016).  
 

Marina mentiu, segundo Wyllys, No discurso, o deputado federal age rejeitando todos 

os sistemas de valores da presidenciável e ainda cria um sistema de expectativas em relação à 

candidata, demonstrado pela fraqueza de ideias e posicionamentos ideológicos, considerados 

bastante perigosos por ele, e por isso mesmo é algo a se temer. Se eleita, poderia desencadear 

consequências nefastas para os brasileiros, sobretudo, para a população LGBT.  

 

(Wyllys, J.): “O que esperar então dela se eleita presidenta quando a bancada 
fundamentalista, a bancada ruralista e outros grupos de pressão começarem a 
condicionar o apoio a seu governo? Tem políticos que renunciam a seus 
compromissos de campanha e descumprem suas promessas depois de eleitos. 
Marina já fez isso mais de um mês antes do primeiro turno. Que medo!” .(30 de 
agosto. Twitter: @JeanWyllys. Disponível em: 
https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. Acesso em 30 de 
junho de 2016).  

 

No terceiro parágrafo, inserindo a luta política aqui em destaque dentro do contexto 

eleitoral do período, Jean Wyllys, após desqualificar Marina Silva e suas ideias, a elegendo 

inimiga da população LGBT, apresenta uma solução salvadora, visando vencer o mal que se 

coloca como opção no pleito a presidência do Brasil. Luciana Genro é a heroína que adentra a 

cena. Wyllys desenvolve um discurso em defesa da sua colega de partido, que disputa as 

mentes e os corações do eleitorado brasileiro naquele momento junto com Marina Silva. As 

medidas encabeçadas por Genro para a população LGBT são totalmente diferentes daquelas 

idealizadas pela candidata do PSB. Logo, para Wyllys, Luciana Genro é a libertadora de todos 

os males da sua comunidade de representação.  

 

(Wyllys, J.): “Como todos sabem, minha candidata presidencial é Luciana Genro. 
Ela SEMPRE defendeu todos os direitos da comunidade LGBT e foi a primeira 
candidata na história do Brasil que teve a coragem de pautar esses temas no debate 
presidencial da Band” .(30 de agosto. Twitter: @JeanWyllys. Disponível em: 
https://Twitter.com/jeanwyllys_real/status/505779676426809344. Acesso em 30 de 
junho de 2016).  
. 

 
De acordo com Charaudeau (2013), é na instigação da origem do mal que é preciso 

inscrever também as estratégias de desqualificação do adversário, sendo este um dos polos 

constitutivos do discurso político.  
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4.9 Segundo round da disputa: ethos discursivo e a construção, representação e divisão 
do mundo social  

 

Como já pontuamos, entendemos o ethos como construção social, transpassado por um 

processo de dupla natureza. Ao mesmo tempo em que ele é construído pelo conjunto de 

modelos culturais vigentes, ele ajuda a construir as representações sociais e, deste modo, o 

mundo e suas fragmentações.  

O discurso é parte constituinte importante dessa imbricação. Por isso, é importante 

compreender como este age para impor as relações de forças presentes no consciente das 

pessoas em forma de categorias de percepção e, além disso, como participa da luta pela 

posição da visão legitima do mundo.  

A intenção é determinar quais princípios de divisão do mundo são evocados por Jean 

Wyllys e Silas Malafaia no Twitter a partir dos discursos produzidos na luta em destaque 

nesta investigação, percebendo as antíteses opositoras clássicas que emergem nos enunciados 

de forma a fazer com que o auditório veja e creia de um jeito que não de outro.  

Como já mencionado, mas cabe ressaltar, essa proposta é teoricamente embasada na 

teoria dos campos sociais formulada por Bourdieu (2001) e o traçado metodológico que 

consubstancia a análise é o formulado por Amossy (2016), ambos discutidos ao longo deste 

percurso.  

 

4.9.1 Silas Malafaia: a homossexualidade pela ótica cristã  

  

Ao se posicionar a respeito do programa de governo da então candidata a presidente 

pelo PSB nas eleições de 2014, Marina Silva, o pastor Silas Malafaia, como observamos, 

utiliza da estratégia da desqualificação. A escolha do líder religioso fica evidente quando 

Malafaia classifica o apoio dado pelo partido à causa LGBT como “descarada” e ao definir o 

casamento gay e a adoção de crianças por casais homoafetivos como algo vergonhoso.  

Em outra postagem, Malafaia chama a atenção de Marina e dos seguidores ao apelar 

para os valores cristãos, por um tipo ideal de estilo de comportamento que não pode estar 

desassociado das demais áreas da vida.  

 

(Malafaia, S.): “Cristianismo não é religião, é estilo de vida, conduta em todos os 
aspectos da vida, na política, trabalho, educação, relações sociais e etc...” (30 de 
agosto de 2014. Twitter: @PastorMalafaia Disponível em: 
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https://Twitter.com/pastormalafaia/status/505725649425006592) Acesso em 29 de 
junho de 2017.  

 

Malafaia não apenas desqualifica o programa de governo do PSB e a então 

presidenciável, a partir do discurso, ele faz também uma apresentação da imagem de si ou 

forja o seu retrato, que, em um primeiro momento, nos induz a acreditar na construção da 

figura de porta-voz do seu grupo, com autoridade para tomar a palavra e definir as bandeiras 

de defesa, por ser habilitado pelo próprio público. Mas que possui também um poder 

transcendental, mítico, uma vez que sendo pastor é identificado como o representante de Deus 

na terra, sendo assim, não é mais o porta-voz de um grupo situado na ordem terrena. É um 

porta-voz divino.  

Em seu empreendimento, Malafaia realiza um trabalho sobre a doxa, ou seja, sobre o 

conjunto de valores e crenças partilhados pelo auditório visado no discurso, com a finalidade 

de provocar a anuência e a adesão às premissas e, por conseguinte, promover a mobilização 

na rede. Sabiamente, ao conclamar os valores cristãos, Malafaia não somente requer o apoio 

dos fieis ligados às denominações evangélicas, mas, opera para que até os católicos que se 

identificam com os dogmas entrem na luta.  

No embate com Jean Wyllys pela retirada ou manutenção dos temas que tratam de leis 

e políticas públicas a favor da população LGBT, Malafaia atravessa o campo político, se 

coloca em luta, a fim de defender a doxa fundamentada no campo religioso. Retirar os itens e 

não promover avanços importantes na forma de tratamento em relação a esse público, é 

preservar a ordem estável das coisas, tradicionalmente enraizada, divinamente estabelecida, 

socialmente naturalizada e que não deve ser questionada na ótica do pastor. Deste modo, 

Malafaia se apresenta como um defensor da doxa.  

Em outro tuíte, Malafaia chama a atenção para as crenças partilhadas pelos cristãos e 

interpela diretamente a candidata Marina Silva: “Aqui está a questão, Marina defende a 

ideologia do seu partido ou a sua fé. Quero aguardar o seu pronunciamento para me 

posicionar”. Assim sendo, Malafaia se coloca, novamente, como defensor intransigente dos 

verdadeiros princípios espirituais e morais contidos na bíblia e por ele pregados. Um homem 

que doutrina seu auditório ao apresentar o caminho da fé verdadeira, o modelo de vida ideal 

que deve ser aplicado em todas as circunstâncias e que não é algo negociável, como fica 

evidente.  Valores que se seguidos podem deixar o ouvinte mais próximo de Deus.  

Porém, nesta passagem, Malafaia parece encarar Marina como aquela que nega a sua 

fé, despreza as verdades bíblicas, desobedece as leis cristãs e que, portanto, tende a colocar os 

interesses do seu partido acima da fé divina. Nessas condições, é encarada como uma herege.  
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Por outro lado, ainda que as leis sugeridas pelo PSB no programa de governo não 

tinham o intuito de mudar as celebrações matrimonias nas instituições religiosas, o programa 

de governo, sob o ponto de vista de Malafaia, também pode ser encarado como uma heresia 

por contraverter, indiretamente, a doxa instalada no campo religioso, por intermédio do 

campo político.  

Para ilustrar a conclusão acima sobre o programa de governo, observemos os termos 

utilizados pelo pastor para classificar o documento no que tange ao apoio a pauta LGBT: 

“apoia descaradamente o casamento gay”... E “é uma vergonha que prevê casamento (entre 

pessoas do mesmo sexo) e adoção de crianças”. Exercendo pressão sob a candidata do PSB, 

Malafaia indica outro atributo ao programa: “Até segunda eu espero um posicionamento de 

Marina sobre o lixo moral do Pgm de Gov do PSB para favorecer a causa gay” (sic).  

Indiretamente, é possível reconhecer nas marcas deixadas em suas postagens, a 

presença dos postulados bíblicos sobre a homossexualidade, como exemplificamos a seguir: 

“Deus criou o sexo para ser feito apenas entre um homem e uma mulher, e apenas se forem 

casados” (Gênesis 1:27, 28). As Sagradas Escrituras condenam o que nomeia de fornicação, 

seja entre pessoas do mesmo sexo ou entre pessoas de sexos diferentes: “Fujam da 

imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete; 

mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo” (1 Coríntios 6:18). “Não se 

deite com um homem como quem se deita com uma mulher; é repugnante” (Levíticos 18-22).  

Como vergonha, descaração ou imoralidade, a homossexualidade e o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, são vistos na bíblia como pecado da carne, algo repugnante e assim, 

portanto, práticas condenáveis. Deste modo, o pastor Silas Malafaia, além de se apresentar 

como defensor intransigente, se coloca ainda como autoridade responsável por observar as 

regras das sagradas escrituras e por apelar para o seu cumprimento.  

Em nossa análise, feita de forma relacional e concorrencial, Wyllys e Malafaia 

ocupam espaços em blocos antagônicos. Enquanto o segundo defende um conjunto de valores 

e princípios próprios do campo religioso, o primeiro se posiciona em oposição a este, 

tomando para si a representação do grupo LGBT. Logo, o deputado federal também contraria 

a doutrina cristã. Dentro daquilo que acredita Silas, Wyllys é um herege, com disposição para 

transformar os esquemas encarados como naturais.  

Assim, vemos constituir representações e divisões do mundo social a partir da luta 

travada por Wyllys e Malafaia no Twitter. Em campos opostos, o defensor da doxa e o herege. 

Ou melhor dizendo, está instituída a clássica luta entre o sagrado e o profano. O sagrado 

representado pelo pastor Silas Malafaia, que toma para si a autoridade de falar em nome de 
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Deus, e o profano, representado por Jean Wyllys, que defende temas considerados tabus e 

aberrações para os cristãos, a exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

De acordo com Bourdieu (2001), as divisões de mundo social são um produto 

histórico. De igual modo, a sacralidade do matrimônio entre um homem e uma mulher, como 

pregado pelo campo religioso, também o é. O casamento entre pessoas do sexo oposto é uma 

construção social que se naturalizou. O que ocorre fora desse quadro, é anormal, segundo a 

ótica cristã, responsável por ditar os comportamentos moralmente aceitos em nossa sociedade.  

Se a sacralidade do enlace entre pessoas do mesmo sexo é uma construção social ou 

uma produção histórica, como quer Bourdieu (2004), logo é um estado possível de ser 

transformado, “de modo mais ou menos difícil, pela história” (BOURDIEU, 2004, P. 157). É 

exatamente o que requer Wyllys ao se decidir pela manutenção do programa de governo do 

PSB como foi inicialmente divulgado.  

No entanto, “os que ocupam as posições dominadas no espaço social estão também em 

posições dominadas no campo de produção simbólica de que necessitam para exprimirem o 

seu próprio ponto de vista sobre o social” (BOURDIEU, 2004, P. 152). Lembremos que o 

deputado federal, por mais que possua meios de produção simbólica e cultural, podendo ser 

feito através do Twitter mesmo, ele trava uma disputa contra um pastor evangélico e contrário 

a preceitos cristãos.  

O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, atrás apenas dos EUA. Cerca de 

175 milhões de brasileiros se declaram seguidores de Jesus27. Podemos entender que uma 

nova homologia nasce desse confronto, dominados e dominantes. O próprio Silas Malafaia 

em um tuíte parece subentender essa visão dualista: “Avisa ao Jean Wyllys: Marina não 

recuou por causa dos meus tuítes e sim devido à pressão dos cristãos, que são maioria no 

Brasil”.  

Quando falamos a clássica luta entre o sagrado e o profano, queremos dizer que em 

outros tempos e situações, já ocorreram episódios semelhantes como este que compõe o nosso 

estudo. O pastor Silas Malafaia, um dos nossos personagens principais, ao que tudo indica 

toma a história de outros líderes religiosos como inspiração. Igualmente a estes, Malafaia usa 

a mídia como instrumento de transmissão da fé, contra as liberdades sociais e a desorientação 

social, mas também como espaço estratégico para a luta política.  

                                                 
27 Pesquisa realizada pelo Instituto PewRsearch Center. Informação extraída do site Gospel Mais. Disponível 
em: https://noticias.gospelmais.com.br/brasil-maior-pais-cristao-mundo-eua-81014.html Acesso em 31 de julho 
de 2017.  
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Nos Estados Unidos, os meios de comunicação, em especial o rádio e a televisão, eram 

encarados por evangelistas de dezenas de denominações religiosas, como ferramentas para 

espalhar os ideais do que chamavam de reavivamento. Dentre eles, cita-se Qwight Moddy, 

Billy Sunday, Aimee Semple Ms. Pherson, Charles Fuller, Billy Graham e outros (GOMES, 

2010). Os discursos produzidos por eles eram sempre compostos por uma boa dose de 

fundamentalismo religioso e conservadorismo.  

Nota-se que o pastor Silas Malafaia se apresenta do mesmo modo, como um homem 

de posições conservadoras e crente na interpretação literal do livro sagrado. Outras 

características deste movimento norte-americano são semelhantes às usadas por Malafaia, 

como podemos observar ao analisar os tuítes. As mensagens exaltam o modelo tradicional de 

família, pela moralidade pessoal, além de fazer apologia aos valores cristãos mais 

conservadores.  

Os televangelistas americanos, como nomeia Gomes (2010), costumeiramente 

inflamava os seus fieis a adotarem posturas parecidas com as deles, sobretudo, contrárias ao 

comunismo e marxismo. Participavam intensamente da vida política, a exemplo do pastor 

Jerry Falwell. Malafaia, além de fazer tudo isso que foi citado, ainda conclama os fiéis a se 

mobilizarem em torno das lutas que exerce através das redes sociais.  

Engajado politicamente, assim como Falweel que usava das palavras da bíblia para 

justificar acontecimentos sociais da atualidade e para protagonizar campanhas que ajudavam 

na construção de valores fundamentais (GOMES, 2010), assim também age o evangelista 

brasileiro.  

Nos EUA, a rádio e televisão foram meios de comunicação importantes utilizados para 

os televangelistas para a promoção de suas mensagens de fé e conversão. Hoje, no Brasil, o 

pastor Silas Malafaia se encarrega dessa postura, construindo uma imagem de defensor da 

moral e dos bons costumes, temente a Deus e aos seus princípios, perceptível nos tuítes 

apresentados.  

Em nossa concepção, o microblog é uma das ferramentas ideais para que o líder 

religioso empreenda uma espécie de cruzada tecnomidiática contra os homossexuais, 

exatamente como outros evangelistas fizeram nos EUA com o apoio dos meios tradicionais de 

comunicação. Nos dois movimentos, os líderes religiosos avançaram para além dos muros dos 

seus templos, atingindo pessoas e lares através das redes ou dos meios, dinamizando a prática 

da evangelização, mas, sobretudo, amparando-se na mídia como instrumento de luta e 

mobilização.  
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Um dos casos mais emblemáticos que exemplifica as ações contra as minorias, o 

pecado e a favor dos valores cristãos nos EUA, ocorreu com o pastor James Robson em 1970. 

Robson dirigiu uma verdadeira cruzada contra os homossexuais em uma emissora de televisão 

de Dallas. Por conta dos ataques feitos ao grupo, o programa apresentado pelo religioso foi 

retirado do ar. O pastor acreditava que “todos os males da sociedade americana estão 

relacionados com a falta do poder de Deus nas pessoas” (GOMES, 2010, P. 77).  

Os televangelistas americanos e o pastor Silas Malafaia, objeto do nosso estudo, 

trabalham ainda em uma perspectiva maniqueísta, típica da visão cristã, em que se colocam 

como juízes de um tribunal marcado por uma intrínseca relação com a moral, o que estimula a 

divisão entre o bem e o mal, o céu e o inferno. A homossexualidade, neste aspecto, é vista 

como algo maligno, um ataque aos costumes cristãos, assim como aqueles que possuem tal 

orientação e, portanto, deve ser combatida. Do outro lado, o comportamento perfeitamente 

desejável é aquele embasado nos valores pregados pelo cristianismo e, portanto, estes, 

segundo as escrituras, serão salvos, verão e alcançarão a glória do céu.  

De acordo com Marilena Chauí (2000), toda cultura e cada sociedade instituí uma 

moral, isto é, valores concernentes ao bem e o mal, ao permitido e ao proibido. Nesse sentido, 

caberá a relação estabelecida com determinadas instituições, como a família e a Igreja, por 

exemplo, que moldará nossas ações, nossos comportamentos, nossa conduta.   

Pode-se afirmar que o desenvolvimento da moral cristã se dá justamente com o 

surgimento da Bíblia Sagrada, livro em que a lei divina é revelada para que os indivíduos 

obedeçam obrigatoriamente e sem exceção. No antigo ou no novo testamento, Deus manifesta 

a sua vontade aos seres humanos e define, dentre outras categorias, o bem e o mal (CHAUÍ, 

2000). Na bíblia, encontramos a origem dos costumes dos cristãos, a qual deve ser obedecida 

por se tratar de uma ordem divina e, portanto, sagrada, conforme os seguidores de Cristo. O 

bem é, assim, a obediência a Deus, enquanto o mal é a submissão à tentação demoníaca 

(CHAUÍ, 2000).   

Notamos, anteriormente, que em várias passagens o pastor Silas Malafaia faz remissão 

à bíblia para tratar da homossexualidade. O líder religioso age igualmente quando quer tratar 

dos costumes próprios que devem ser seguidos pelos cristãos e que estão dispostos nos livros 

sagrados. Quando ele diz, Cristianismo é estilo de vida, podemos elencar uma série de 

passagens que se preocupam com os “bons costumes”, a exemplo: (Lucas 1:9; 2:42; 22:39; 

João 19:40; Atos 6:14; 15:1; 16:21; 21:21; 25:16: 26:3; 28:17; Hebreus 10:25). Assim é 
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também no trecho bíblico a seguir: “as más conversações corrompem os bons costumes” (I 

CORÍNTIOS, 15,33)28.  

Ao resguardar a doxa do campo religioso e interpelar Marina Silva para que assuma a 

sua fé e retire do programa de governo os itens que tratam sobre os direitos civis dos 

homossexuais, o pastor o faz, também, conforme os costumes cristãos e em entendimento 

com o que prega as sagradas escrituras. Malafaia conclamou a presidenciável a sair do muro e 

fazer sua escolha (APOCALIPSE 3, 15-16).  

Segundo a moral cristã, aqueles que não se conformam com as coisas deste mundo, 

que são convertidos e assumem a sua fé, serão recompensados, como já foi dito aqui, com a 

salvação. Essa é a lógica cristã traduzida aos fieis há mais de dois mil anos. A interpelação e 

as ameaças produzidas pelo pastor a Marina não são apenas para chamar atenção para sua 

conduta, mas para mostrar que a condenação da candidata pode ocorrer em dois níveis. No 

terreno, com a perda de um importante capital político, por ela estar se distanciando dos 

valores cristãos. E em uma dimensão sobrenatural, a perda do reino dos céus, por desobedecer 

a Cristo e não conseguir discernir a vontade de Deus para a humanidade.  

Chamemos atenção, então, para as seguintes passagens bíblicas: "Aquele que diz que 

está nele, também deve andar como ele andou." (1JO 2, 6). “O justo viverá pela fé, mas se 

voltar atrás não contará com a minha estima” (Hebreus, 10, 38). Desta forma, Marina não tem 

o direito de separar a verdadeira conduta cristã da atividade política. É por isso que Malafaia 

chama a sua atenção e, em uma posição de autoridade religiosa, pede de forma incisiva para 

que ela assuma a sua fé.  

Lembremo-nos, contudo, que o estado brasileiro é laico, ou seja, a República 

Federativa do Brasil deve-se manter neutra em relação a confissões religiosas e o poder 

político distante e independente das instituições religiosas. Na prática deveria ser assim.  

Essa separação entre Estado e Igreja se deu com o advento da República. Após quase 

quatro séculos, o catolicismo, especialmente, perde influência perante a esfera político-

governamental, o que força a Igreja no Brasil a tomar uma série de medidas com o objetivo de 

continuar interferindo no jogo político. Dentre essas ações, cita-se, por exemplo, a 

interiorização e ampliação dos episcopados, antes restritos a algumas regiões do país 

(GOMES, 2008).  

Gomes (2008) sustenta que mesmo com a cisão, a Igreja ainda continuou promovendo 

acordos com as velhas oligarquias, o que possibilitava a reaproximação com o Estado, mas, ao 

                                                 
28 Informação disponível em http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/28.htm Acesso em 14 de 
outubro de 2017.  
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mesmo tempo, nessa ocasião, ora ajudando a legitimar o poder do Estado, ora entrando em 

conflito com o Estado, buscava organizar a sociedade (MALATIAN, 2001, P. 14). Ou seja, 

ainda que se mantivesse distante por força legal, a Igreja ainda tentava impor algumas de suas 

marcas ideológicas na sociedade, fazendo com que algumas posições tomadas pelo Estado 

tivessem reflexo em torno dessa construção do sagrado (AZEVEDO, 1981, P. 7-8).  

Ainda que as reflexões formuladas anteriormente recaiam na história do catolicismo 

no Brasil, não podemos deixar de pensar na atuação praticada pelos evangélicos no país 

atualmente, sobretudo, os neopentecostais, grupo em que o pastor Malafaia se insere. Neste 

aspecto, é importante pensar, a partir das análises efetuadas, que o pastor utiliza os 

dispositivos tecnológicos de interação social a fim de produzir discursos que buscam 

fortalecer a posição da Igreja diante da esfera política, propagando sua ideologia. Além disso, 

convém destacar, com o suporte desses dispositivos, Malafaia atravessa o campo político, 

com o objetivo de não permitir a alteração da ordem social, tentando se colocar como 

protagonista do processo de organização da sociedade em detrimento do Estado e do próprio 

campo político, cujo papel fundamentalmente é também este.  

 

 4.9.2 Jean Wyllys: um discurso pelos direitos humanos e a favor das minorias  
 

Como verificamos até aqui, a partir dos tuítes de Silas Malafia, notamos que este 

assume representações coletivas valorizadas pelo campo religioso, que correspondem a doxa, 

ou seja, ao conjunto de valores que são ligados ao campo. No episódio em questão, esse 

conjunto de representações interiorizadas, é exteriorizado pelo pastor com o apoio de 

processos tecnomidiáticos contemporâneos.  

De igual modo, Wyllys atua continuamente em torno do trabalho de fabricação de 

representações socialmente aceitas pela comunidade ao qual está ligado. O deputado, por se 

firmar em uma posição privilegiada dentro do campo político, tenta impor a sua visão de 

mundo legitima ao mesmo tempo em que deixa em evidência a visão de sua identidade social 

(BOURDIEU, 2004).  

Logo, no primeiro parágrafo do discurso, como foi possível observar, Wyllys 

apresenta os propósitos e a centralidade do produto da luta desenrolada na cena em questão e 

que perpassa todo o histórico do movimento LGBT, que é o reconhecimento dos seus direitos. 

Na passagem, ao resgatar as condições vivenciadas pelos negros norte-americanos durante a 

década de 1950, indiretamente, ele quer conclamar uma comparação com características 
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especificas e particulares ao movimento LGBT, o que de certa forma explica as 

representações sociais e divisões sociais presentes na atividade discursiva.  

Wyllys faz isso porque possui legitimidade para tal. Para ele, foi delegada a função de 

porta-voz do grupo LGBT ao ter sido eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, além disso, 

por conta ainda da sua orientação sexual, seu histórico de ativismo pelos direitos dos 

homossexuais, portanto, em decorrência de sua identidade social. “Porta-voz dotado do pleno 

poder de falar e de agir em nome do grupo e, em primeiro lugar, sobre o grupo pela magia da 

palavra de ordem” (BOURDIEU, 2004, P. 158).  

Desde as primeiras linhas, Wyllys faz sair do estado de indivíduos separados, todos 

aqueles que ele deseja representar; esses que dão ao deputado a permissão de agir e falar, 

através dele, como um só homem. Wyllys se assume pelo grupo, no ato de falar e agir, como 

se fosse o grupo feito homem (BOURDIEU, 2004): “Contudo, o pior é que ela brincou com 

as esperanças de milhões de pessoas! E isso é cruel, Marina!”. Esses milhões de pessoas que 

são identificados no discurso do deputado federal, dão a Wyllys a legitimidade de atuar em 

defesa da causa LGTB.  No último parágrafo da mensagem, ele volta a fazer uso do recurso: 

“Você mentiu a todos nós e brincou com a esperança de milhões de pessoas”.  

Isso é o que Bourdieu (2004) chama de mistério do ministério, quando uma pessoa se 

torna uma coisa diferente daquilo que ela é.  

 

“Um homem (ministro, bispo, delegado, deputado, secretário-geral, etc.) que pode 
identificar e ser identificado com um conjunto de homens, o Povo, os Trabalhadores, 
etc., ou com uma entidade social, a nação, o Estado, a Igreja, o Partido” 
(BOURDIEU, 2004, P. 158).  

 

Podemos falar também na ideia de fetichismo, que são os produtos habitados na cabeça do 

homem dotados de vida própria. O fetichismo político reside na cabeça do homem em forma 

de carisma, de um encanto misterioso sem nome (BOURDIEU, 1989). Essa capacidade do 

sujeito, segundo o sociólogo francês, pode provocar um efeito de mobilização e manifestação.  

Mas essa representação política é também capaz de produzir e reproduzir coisas sociais e, 

no exemplo de Jean Wyllys em relação ao pastor Silas Malafaia, é feito um trabalho contrário 

sobre coisas que crê o segundo. O primeiro pensa o real por meio de uma representação 

cultural preexistente no imaginário do movimento LGBT e, portanto, são esquemas já 

cristalizados nessa comunidade e rejeitados pelos fieis cristãos.  

Ao observamos a referência feita por Jean Wyllys às experiências passadas pelos negros 

norte-americanos e promover uma espécie de comparação com a realidade dos homossexuais 

brasileiros, o discurso produzido pelo deputado remete a uma série de dizeres e formulações 
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que nos permite refletir sobre as representações sociais constituídas naquele processo de 

tomada de palavra.  

No contexto americano, os negros eram os personagens marginalizados, separados dos 

cidadãos brancos dos espaços de convívio social. No contexto brasileiro, os homossexuais, 

quanto ao efeito de sentido produzido por Wyllys, ocupa essa posição. A separação, na cena 

em destaque, é feita pelo dispositivo legal, que não reconhece o direito do casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo. Apesar de existir uma resolução expedida pelo STF, a prática 

não é assegurada pela Constituição.  

Sendo assim, no discurso formulado por Wyllys temos os homossexuais apresentados 

como uma minoria sexual, impedido de ter acesso a bens materiais e simbólicos distribuídos 

pelo casamento civil; uma população segregada socialmente, discriminada em razão da sua 

orientação sexual, à margem de garantias inerentes aos direitos humanos.  

Wyllys quer dar a entender ainda que assim como os negros, os homossexuais são 

historicamente injustiçados, desprezados, alijados da sociedade do ponto de vista legal, social, 

que não possuem o devido reconhecimento por parte do estado e, no caso em questão, das 

instituições religiosas.  

À margem da sociedade, a comunidade LGBT busca por fim com representações sociais 

que criam mecanismos de opressão, determinados tipos de violência física e simbólica. O 

próprio programa de governo da então candidata Marina Silva, em sua primeira versão, 

avança com propostas de leis e políticas de reconhecimento, superação e transformação da 

realidade deste grupo historicamente excluído. O documento, dentre outras coisas, cita a 

necessidade em se criar um compromisso pela aprovação da lei João Nery, com o objetivo de 

criminalizar a discriminação por orientação sexual; com a elaboração de materiais didáticos 

sobre a diversidade sexual, a criminalização da homofobia e da transfobia, dentre outras 

propostas. Mecanismos considerados como importantes por Wyllys, mas que foram excluídos 

pela presidenciável ao sofrer críticas de grupos religiosos, optando, em um possível governo, 

por desproteger os LGBTs, socialmente vulneráveis dentro dos espaços de convivência e de 

participação política e cidadã.  

Se de um lado, temos um discurso que entende a homossexualidade como uma pratica 

pecaminosa, contrário aos preceitos cristãos, algo compreendido como uma maledicência, 

Wyllys formula um discurso a favor da homossexualidade amparado pelos direitos humanos, 

que condena todas as formas de discriminação (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

1948). Amparado pela Constituição Federal de 1988 que prega a promoção do bem estar de 
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todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, visível no inciso IV do artigo 3º do documento.  

Defender o programa de governo de Marina Silva em sua primeira versão, para o 

deputado federal, é defender a superação de processos discriminatórios enraizados no país 

pela força das construções sociais historicamente difundidas sobre a sexualidade, com uma 

grande parcela de contribuição da religião. Discursivamente, a religião constrói e engendra o 

ser heterossexual e o ser homossexual, que é encarado como um lugar arriscado e perigoso 

(FOUCAULT, 2008).  

Tentativamente, Jean Wyllys pretende transformar essas estruturas da sociedade, calcadas 

em princípios morais, o que gera conflito com lideranças ou grupos religiosos, que vão tomar 

para si a responsabilidade de defender a doxa do campo.  

Essa guerra, ao qual nos referimos, entre a diversidade sexual e o cristianismo, segundo 

Furtado e Caldeira (2010), é secular, sendo sustentada de um lado pela Bíblia, como também 

constatamos. Em um país de maioria cristã, como o Brasil, falar em política de direitos 

humanos voltadas para os homossexuais, é encarado como pecado.  

Os tanques, as armas, todo o material balístico, todos os instrumentos utilizados nesta luta 

são constituídos pelo discurso, permeado por interesses e fundado em princípios opositores, 

organizado segundo divisões análogas, posições polares, típico do jogo disputado entre a 

direita e a esquerda, e que só podem ser entendidas uma relação com a outra. Todas essas 

características são próprias do campo político, conforme Bourdieu (2004).  

Se Malafaia, no discurso em jogo, se define por suas posições conservadoras, autoritárias, 

próximas das pautas encabeçadas pela direita, Wyllys reveste seu discurso com a bandeira dos 

direitos humanos, em defesa das pessoas, em uma tradição libertária, alinhado as diretrizes 

formuladas pelo seu partido, o Psol, agremiação situada na esquerda do país. Sobre este 

aspecto, ressaltemos o que prega o partido em seu programa:  

 

A defesa do socialismo, finalmente, não é apenas a defesa das reivindicações dos 
trabalhadores melhor organizados, mas a conseqüente busca de incorporação das 
reivindicações e lutas de todos os setores oprimidos. A luta pelo socialismo é 
também a luta contra todas as opressões, injustiças e barbáries cotidianas (Site do 
Psol. Disponível em https://www.psol50.org.br/ Acesso em 20 de outubro de 2017).  
 

Libertário, com visão progressista, defensor dos direitos humanos, o deputado federal Jean 

Wyllys se apresenta como um verdadeiro aliado da população LGBT, companheiro que não 

foge à luta, um militante engajado, que por conhecer o peso das experiências vividas por essa 

minoria sexual, sofre e compartilha dos seus dramas, ficando evidente na passagem em que 
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ele classifica o tratamento dispensado pela candidata Marina Silva a sua comunidade de 

representação como cruel.  

Mas, ao mesmo tempo, no discurso formulado nas redes sociais, revela um político livre, 

sem amarras, ao projetar um possível governo de Marina Silva e sua relação com os grupos de 

pressão das bancadas ruralistas e fundamentalistas. Um deputado que não compactua com os 

conchavos e os jogos de interesses travados na esfera parlamentar com os políticos 

representantes desses grupos.  

Ao final, Wyllys fala diretamente ao povo brasileiro, e, em especial, ao seu alocutário 

principal, a população LGBT, com o objetivo de influencia-los na escolha do próximo 

presidente do país, apresentando Luciana Genro como alguém próxima dos valores requeridos 

pela sua comunidade de representação, com uma doxa comum, partilhada pelo seu público, 

com posições totalmente contrárias às de Marina Silva, que não merece a confiança dos 

cidadãos, porque mentiu e traiu a confiança da população.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Da invenção da prensa por Gutemberg, passando pelo surgimento do rádio e da 

televisão, as sociedades de uma forma geral foram diretamente impactadas com o 

desenvolvimento de novos meios de comunicação, que alteraram a interação entre o homem e 

o próprio homem e entre o homem e o mundo. Tais invenções agiram ainda na modificação 

de práticas sociais e na introdução de novos mecanismos de conhecimento e reconhecimento 

da realidade. Esses são apenas alguns efeitos provocados pela conexão sujeito, tecnologia e 

sociedade.  

Mais recentemente, o surgimento da internet e de novas tecnologias da comunicação, 

levaram os indivíduos a terem contato com profundas mudanças no tecido da sociedade. 

Observamos que práticas e determinadas operações passaram a ser desenvolvidas e 

intermediadas pela cultura midiática, que, em maior ou menor grau, afetam a todos os níveis e 

campos da nossa sociedade.  

Práticas sociais, que já existiam antes das mídias, passam a ser operadas com a 

interferência destas, a exemplo das lutas políticas, como deixamos em evidência neste 

trabalho. Fora dos espaços tradicionais de disputa, Jean Wyllys e Silas Malafaia usam o 

Twitter para tentar transformar a ordem do mundo ou proteger suas comunidades de 

representação, atuando no processo de produção de sentido da realidade e agindo ainda na 

divisão do mundo social, condição própria de uma luta política, essencialmente polarizada e 

simbólica, como requer Bourdieu (2004).  

Wyllys é um representante do campo político. Homossexual assumido, deputado 

federal eleito pelo Rio de Janeiro, no plenário, nas redes ou nos veículos de comunicação, 

atua em defesa dos direitos civis da população LGBT. Malafaia é representante do campo 

religioso, mas que consegue atravessar o campo político, impondo a este, determinadas 

bandeiras de lutas próprias do seu campo de origem. Ele é um dos poucos indivíduos que 

consegue transitar com bastante facilidade entre o campo político e o religioso e obter a 

transferência de um capital acumulado de um campo para o outro, apesar do fechamento e 

dificuldades de acesso a estes dois campos, verificado por Bourdieu (2003).  

Malafaia, portanto, transgrede o limite de acesso entre os campos, avança sobre o 

microcosmo político provocando o seu estado, como ficou perceptível nesta dissertação. 

Desta forma, se legitima dentro dele. Conforme Bourdieu (2001), é possível reconhecer a 

presença ou existência de um agente em um campo através da transformação que este agente 

produz no próprio campo. 
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Como vimos, Malafaia e Wyllys carregam visões de mundo diferentes e discordantes. 

Enquanto que de um lado, as políticas públicas a serem adotadas pela candidata Marina Silva tendo 

como público-alvo a população LGBT, são encaradas como um avanço no que diz respeito a 

promoção dos direito humanos, no âmbito da visibilidade de tais atores e consequentemente como 

importante instrumento contra a discriminação e a violência desses povos. Do outro, entende-se 

que a defesa a este público historicamente excluído e marginalizado consiste em uma vergonha, 

algo que não deve ser proposto por quem pretende ocupar o cargo de maior representação da 

nação. Assim, ficam instituídas algumas das ideias e os princípios de divisão da luta entre Jean 

Wyllys e Silas Malafaia, atuando no sentido de fazer com que as pessoas vejam de um jeito ou de 

outro a partir do que é enunciando. 

Portanto, o conflito gerador do embate entre os dois é a questão da sexualidade. Por 

muito tempo, a religião conseguiu impor ao conjunto da sociedade uma série de normas e 

valores morais, revestidos pelo caráter do sagrado, com a capacidade de incorporar práticas 

como se estas fossem naturais aos indivíduos. As ideias sobre a sexualidade, contidas na 

bíblia e propagadas pelos agentes do campo religioso que legitimam a relação heterossexual e 

julga a relação homossexual como algo pecaminoso, relegando-a margem, por exemplo, era 

um desses domínios do campo religioso.  

No entanto, a partir do momento que outros campos sociais vão surgindo e se 

autonomizando, a religião vai diminuindo o direito de agir e falar sobre a questão da 

sexualidade. Neste quesito, a política, que tem o objetivo de conservar ou transformar a 

realidade dos cidadãos através da elaboração e execução de políticas públicas que atendam 

igualitariamente a todos, se verá na condição de atuar na esfera da sexualidade, traçando leis 

que garantam o acesso da população LGBT ao conjunto dos direitos, defendidos e 

preconizados pela Constituição Federal ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O 

casamento civil igualitário e a adoção de crianças por casais homoafetivos são alguns dos 

exemplos que podem ser aqui situados. Dois tópicos tratados, inclusive, pelo programa de 

governo da então candidata a presidente do Brasil, Marina Silva, cerne de todo o conflito.  

Como observamos nessa dissertação, o programa de governo da candidata Marina 

Silva optou por tentar transformar a ordem do mundo, encontrando, em um primeiro 

momento o apoio do deputado federal Jean Wyllys, e esbarrando sobre o pastor Silas 

Malafaia.  Como membro do campo religioso, Malafaia possui autoridade para produzir e 

reproduzir bens de salvação, entendidos como discursos e práticas. E no episódio em 

destaque, fez isso através do Twitter, combatendo o pensamento divergente e reclamando para 

que Marina Silva e o eleitorado de uma forma geral observe os princípios morais de todo 
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cristão, aqueles que fundamentam também a ideologia religiosa. Portanto, sua opção foi pela 

conservação da ordem do mundo e completa rejeição às leis ou práticas que beneficiem a 

população LGBT.  

Marina Silva, correndo o risco de perder um importante capital politico com a 

desaprovação do pastor, vê se obrigada a modificar o seu programa de governo, e assim foi 

feito, o que contrariou Wyllys. No Twitter, o deputado federal demonstrou a sua indignação 

com a candidata e se colocou em front de defesa do seu público de representação, a população 

LGBT.  

Na emergência de diferentes processos de interação humana provocados pelo 

fenômeno da midiatização, em que os diversos campos sociais através dos seus agentes, vêm 

produzindo práticas que possibilitam o diálogo entre as diversas instituições e a sociedade, 

identificamos no embate entre Jean Wyllys e Silas Malafaia duas questões importantes. A 

primeira é a reconfiguração das fronteiras dos espaços de produção simbólica, em que campos 

sociais bem estruturados e autônomos vêm sendo atravessados em suas dinâmicas com uma 

facilidade considerável, às vezes competindo pela legitimidade de agir e falar em uma 

determinada esfera de competência, no caso aqui, a sexualidade.  

A segunda, central na discussão desta dissertação, é que o Twitter é sim um espaço 

estratégico de luta politica, por conta justamente da primeira questão enumerada, mas também 

por conta da imposição de ordens e valores de verdade com vistas à conservação ou 

transformação da ordem do mundo, verificados nos enunciados analisados ao longo da 

pesquisa.  

Neste cenário, teremos a linguagem assumindo um papel marcadamente importante, já que 

é possível, instrumentalizada nos dispositivos midiáticos, o uso de determinados recursos 

retóricos. O conflito encabeçado por Jean Wyllys e Silas Malafaia ocorrido na rede utiliza o 

discurso para produzir representações sobre a realidade, polares e dicotômicas, apoiadas em 

determinados padrões culturais, possibilitando enxergar a homossexualidade na ordem do 

sagrado ou da profanação, do certo ou do errado, trafegando entre a ideia de dominantes e 

dominados, como situado ao longo da discussão. E assim ainda, desqualificando e 

deslegitimando o adversário com a finalidade de obter êxito no projeto argumentativo.  

 Tais discursos, aliados a posição institucional, funcionam com força simbólica 

necessária para persuadir um maior número de indivíduos que partilham dos valores 

defendidos por eles. Ao mesmo tempo em que defendem uma posição, atacam as posições e 

pessoas em concorrência.  



112 
 

Em um primeiro momento, eles buscam a adesão da adversária principal, Marina 

Silva, e a adesão do conjunto de seguidores. Tendo ainda a possibilidade de ampliar o debate 

e a aceitação ao sistema de valores remetidos no discurso ao terem suas mensagens 

compartilhadas por um maior número de pessoas. Lembremo-nos que falar é sempre fazer 

crer, mas é também levar o interlocutor a adotar comportamentos e crenças dispostas no 

discurso. É uma luta pelo poder simbólico (BOURDIEU, 2004). Uma luta em que o Twitter é 

utilizado com o objetivo de mobilizar um maior número de pessoas que compartilha a mesma 

visão de mundo.  

Em nossa proposta de análise, optamos por integrar o poder da interação verbal, 

articulado ao ethos em uma dimensão discursiva e institucional. Mesmo que não seja a nossa 

intenção de verificar a influência dos dois agentes na rede, não podemos deixar de destacar 

que o sucesso do projeto argumentativo de Wyllys e Malafaia nesta ou em qualquer luta 

travada, ou de qualquer outro agente inserido no Twitter, depende do poder exercido na rede 

social, além, é claro, da eficácia simbólica e da posição ocupada no interior do campo.  

O Twitter se revela como um espaço estratégico de luta política, porque, na rede 

social, Malafaia instaura duas modalidades de funcionamento visando impor a ordem 

axiológica do campo religioso (RODRIGUES, 1990): a pedagógica, com o objetivo de 

inculcar a sua ordem; e a terapêutica, com o objetivo de restabelecer a ordem violada do 

campo no que diz respeito ao tratamento dado por Marina Silva às questões relacionadas à 

sexualidade.  

Ao atravessar o campo político e requerer de Marina Silva uma tomada de posição 

conveniente aos interesses do campo religioso, e conseguir, Malafaia mostrou possuir um 

elevado capital simbólico para atuar no campo político e, mais do que isso, demonstrou a 

força que possui o campo religioso. “Um campo é, aliás, tanto mais forte quanto mais 

conseguir impor aos outros campos a sua axiologia e quanto maior for o número de campos 

em que conseguir projetá-la”. (RODRIGUES, 1990, P. 149).  

Pelo lado do deputado federal Jean Wyllys, o Twitter ganha relevância ainda porque é 

um espaço de representação da política. É onde o deputado justifica às suas tomadas de 

posição que sempre tem o interesse de ir ao encontro dos interesses do seu grupo de 

representação, a comunidade LGBT, construindo, dessa forma, a imagem que trabalha em 

defesa dessa clientela, o que se configura em algo vantajoso para sua a carreira política. O 

Twitter pode ser encarado, então, como uma extensão da atividade parlamentar realizada por 

Wyllys na Câmara dos Deputados.  
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É onde também ele constrói o enredo das dramatizações operadas através do discurso 

e que surgem em meio às disputas e às concorrenciais que estruturam o campo político, mas é 

também no Twitter que o deputado federal controla a impressão que o público tem ao seu 

respeito, administra as opiniões e se apresenta publicamente, tendo, assim, autocontrole da 

esfera de visibilidade pública.  

O mais importante de todas as ações. É no Twitter que o deputado complementa a sua 

atuação em nome da transformação da ordem simbólica em torno da homossexualidade, que 

há séculos estigmatiza e mata membros dessa população, por continuarem a serem vistos 

como aberrações, como requer o discurso religioso mais conservador. Wyllys propõe alterar 

as estruturas de pensamentos que ainda jogam para a margem a figura do homossexual, 

impedindo-o de ter acesso aos bens sociais e até materiais da sociedade. É um grito de 

resistência em meio ao rugido dos grupos mais poderosos, com força para modificar a 

natureza das coisas e das pessoas com uma eficácia simbólica bastante superior.  

Mas, como visto, Wyllys encara o desafio com coragem, por entender que é preciso a 

realização de mudanças sociais e históricas com vistas a acabarem com a discriminação 

ocasional ou não, involuntária ou não, inserindo o gay, a lésbica, os transexuais e demais 

membros que compõem essa faixa populacional na agenda que combine a aplicação de 

políticas públicas de valores humanitários com ações de conscientização em que impere a 

aceitação do outro.  

O Twitter se apresenta, para Wyllys, como um espaço estratégico de luta política, um 

dos instrumentos que ele tem a sua disposição para tentar transformar a ordem social e os 

modelos e representações que agem na nossa aprendizagem sobre a sexualidade, socialmente 

compartilhados e naturalizados, geradores de preconceito, discriminação e morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

6 REFERÊNCIAS   

 

ADAM, Jean-Michel. Imagens de si e esquematização do orador: Petain e De Gaulle em 

junho de 1940. In:  AMOSSY, Ruth. Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 

2.ed.. São Paulo: Contexto, 2016. 

AMOSSY, Ruth. Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 2.ed.. São Paulo: 

Contexto, 2016. 

ARISTÓTELES. A Retórica. Coimbra: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 1998. 

AZEVEDO, Thales de. A religião Civil Brasileira: um instrumento político. Petrópolis: 

Vozes, 1981. 

BARROS FILHO, Clovis. O pensamento de Pierre Bourdieu. Aula 2: Dominantes e 

Dominados. Espaço e Ética. São Paulo, 2015. Disponível em: 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_2_-_dominantes_e_dom  

BARROS, L.M. Recepção, mediação e midiatização: conexões entre teorias europeias e 

latino-americanas. In: Mattos, Maria Ângela, Janotti Júnior, Jeder, Jacks, Nilda (org.). 

Mediação e Meditização. Edufba. Salvador. 2012.  

BASTOS, Marco Toledo. Medium, media, mediação e midiatização: a perspectiva germânica. 

In: Mattos, Maria Ângela, Janotti Júnior, Jeder, Jacks, Nilda (org.). Mediação e Meditização. 

Edufba. Salvador. 2012.  

BARTHES, Roland. “L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire”.  In: Communications, n. 16, 

1970.  

BEAUVOIR, Simone. (1960ª). O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Difusão Européia 

do Livro. 

BEAUVOIR, Simone. (1960b). O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo: Difusão 

Européia do Livro.  

BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução de João 

Ferreira de Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 

1969. 

BONNEWITZ, Patrice. Pierre Bourdieu: Vie, oeuvre, concepts. Paris: Ellipses, 2002. 

BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu avec Löic Wacquant: réponses. Paris: Seuil, 1992. 

____________. A Dominação Masculina / Pierre Bourdieu; tradução: Maria Helena Kuher – 

2ª ed. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2002; 

______________.  Questões de Sociologia. Tradução: Miguel Serras Pereira, Lisboa: Fim de 

Seculo, 2003. 



115 
 

____________.Esboço de uma teoria da prática – procedido de três estudos sobre 

etnologia cabila. Oeiras: Celta, 2002.  

________________. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2004. 

_________________. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2007.  

____________O campo político. In Revista Brasileira de Ciência Política, nº 5. Brasília, 

janeiro-julho de 2011, pp 193-216.  

____________. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP, 2007. 

BRAGA, José Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de crítica midiática. 

São Paulo: Paulus, 2006. 

______________. Sociedade midiatizada. In: Revista Interamericana de Comunicação 

Midiática (Animus) . Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria, 2006.  

_______________. “Circuitos versus campos sociais” in Mattos, Maria Ângela, Janotti 

Júnior, Jeder, Jacks, Nilda (org.). Mediação e Meditização. Edufba. Salvador. 2012.  

BRAGA, José Luiz. A política dos internautas é produzir discursos. In Observatórios, 

metodologias e impactos: referências, memórias e projeções. Átila Alexius; Liz Carniel da 

Silva; Marilene Maia (Orgs). – São Leopoldo: Unisinos, 2015. 

BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 

BUTLER, Judith. (2003). Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade; 

tradução: Renato Aguiar – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.  

CATANI, Afrânio. As possibilidades analíticas da noção de campo social. Educ. Soc., 

Campinas, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v32n114/a12v32n114.pdf  

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 

CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: Machado, Ida Lúcia; 

Mello, Renato (orgs). Análise do discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte. Núcleo 

de Análise do Discurso – Fale/UFMG, 2001.  

____________. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006.  

____________. Discurso Político. Trad.: Fabiana Komesu e Dilson Ferreira da Cruz. – 2 ed. 

São Paulo: Contexto, 2013.  

____________ A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas 

políticas. São Paulo: Contexto, 2016. 



116 
 

CHERQUER, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Revista de 

Administração Pública. Rio de Janeiro. FGV, 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf  

Constituição da República Federativa do Brasil. (1988, 5 de outubro). Senado Federal. 

Diário Oficial da União. Secão I.  

Declaração Universal dos Direitos Humanos. (1948, 10 de dezembro). Adotada e 

proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas. Disponível 

em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em 1º 

de outubro de 2017.  

DECLERCQ, Gilles. L´art d´argumenter: structures rhétoriques et littéraires. Paris: 

Editions Universitaires, 1992. 

DEGENNE, A.; e FORSÉ, M. Introducing Social Networks. London: Sage, 1999. 
DUCROT, Osvald. O dizer e o dito. Campinas. Pontes, 1987.  

EAGLETON, Terry. Ideologia. Uma introdução; tradução Silvana Vieira, Luís Carlos 

Borges. - São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997. 

EGGS, E. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. In: AMOSSY, R. (Org.). 

Imagens de si no discurso: a construção do ethos . São Paulo: Contexto, 2016.  

FAUSTO NETO, Antônio. Fragmentos de uma analítica da midiatização. Matrizes, São 

Paulo, v.I, n. 2. Abril, 2008.  

________________. As bordas da circulação. In: Alceu - Revista do Departamento de 
Comunicação Social da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu20_Neto.pdf  
 

_______________. A Circulação além das bordas. In: FAUSTO NETO, Antonio; 

VALDETTTARO, SANDRA (Org.). Meditización, Socedad y Sentido: diálogos entre 

Brasil e Argentina. Rosário, Argentina: Departamento de Ciências de la Comunicación, 

Universidad Nacional de Rosário, 2010. Disponível em: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/wp-

content/uploads/Mediatizaci%C3%B3n-sociedad-y-sentido.pdf Acesso em 14 de fevereiro de 

2016.  

FOLQUENING, V. E. Contrabando religioso nas fronteiras da mídia: o papel do indivíduo na 

circulação de mensagens. In: I Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana 

Confibercon, 2011, São Paulo. I Confibercon, 2011.  

Furtado, M. C. S & Caldeira, A. C. G. Cristianismo e diversidade sexual: conflitos e 

mudanças [Trabalho completo]. In Anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 9 

(pp. 1-10). Florianópolis: UFSC, 2010. 



117 
 

GOMES, Pedro Gilberto. Da Igreja eletrônica à sociedade em midiatização. São Paulo: 

Paulinas, 2010.  

GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. São 
Paulo, Paulus, 2004. 
GOMES, W; MAIA, C. M. Rousiley. Comunicação e democracia: Problemas e 

Perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008. 

Gomes, Edgar da Silva. A reaproximação Estado-Igreja no Brasil durante a República 

Velha (1889-1930). Revista de cultura teológica, ISSN 0104-0529, Año 16, Nº. 62, 2008 , 

págs. 95-110. 

JAVA, A et al. (2007). Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and 

Communities. California, USA. [On-line] http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1348556, 

consultado em 14 de Abril de 2010. 

LAGE, Nilson. Linguagem Jornalística. São Paulo. Ática, 1985.  

LEVY, Pierry. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999; 

MACHADO, Ida Lúcia; MELLO, Renato (orgs). Análise do discurso: fundamentos e 

práticas. Belo Horizonte. Núcleo de Análise do Discurso – Fale/UFMG, 2001.  

MALATIAN, Tereza. Império e Missão: um novo monarquismo brasileiro. São Paulo: Cia 

Ed. Nacional, 2001. 

MAINGUENEAU, Dominique. Cenas da Enunciação. Organizado por Sírio Possenti e 

Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva, diversos tradutores. Curitiba: Criar Edições, 2006.  

MAINGUENEAU, D. 2008. A propósito do ethos. In: MOTTA, A.R.; SALGADO, L. 

(Orgs.). Ethos discursivo. São Paulo, Contexto. 

MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia e incorporação. In: Imagens de si no 

discurso – a construção do ethos (org.: Ruth Amossy). 2.ed.. São Paulo: Contexto, 2016. 

MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 

RESOLUÇÃO Nº 22.718. Propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes 

públicos em campanha eleitoral (eleições de 2008). TSE, 2008. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2008/RES227182008.htm  

RODRIGUES, Adriano Duarte. Estratégias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 

1990. 

______________. A automização do campo dos media. In: Reflexões sobre o mundo 

contemporâneo. Org.: Raimundo Santana Revan. Teresina: UFPI, 2000.  

_______________. Estratégias da Comunicação. Lisboa: Presença, 2001.  



118 
 

________________. Prefácio. In:  Recepção, mediação e midiatização: conexões entre 

teorias europeias e latino-americanas. In: Mattos, Maria Ângela, Janotti Júnior, Jeder, 

Jacks, Nilda (org.). Mediação e Meditização. Edufba. Salvador. 2012.  

SCOTT, Joan Wallach. (1995). “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação 

&Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, pp. 71-99. 

VERÓN, Eliseu. Interfaces. Sobre la democracia audiovisual evolucionada. 1998. 

Disponível em: 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Democracia%20audiovisual%20contemporanea

.pdf Acesso em 20 de outubro de 2016. 

VIZER, Eduardo. La trama in (visible) de la vida social. Buenos Aires: La Crujía, 2003.  

WACQUANT, L. Lendo o “Capital” de Bourdieu. In: Pinto, J.M.; Pereira, V.B. (Org.) Pierre 

Bourdieu: a teoria da prática e a construção da sociologia em Portugal. Porto: 

Afrontamento, 2007. p. 295-312.  

ZUCULOTO, Valci. No ar – a história da notícia de rádio no Brasil. Florianópolis: Insular. 

2012. 

 


