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1. Introdução/Desenvolvimento

Analisar o discurso midiático exige,  do analista,  considerar o jogo de relações que 
acontece entre algumas instâncias correlacionadas por uma interface comunicacional. Quando 
se considera a existência de, ao menos, duas dessas instâncias, quais sejam, uma de produção 
e outra de recepção, chegaremos, de acordo com Charaudeau (2007, p. 23), a compreensão de 
um verdadeiro processo, estruturado em cima do conceito de Máquina Midiática. De acordo 
com esta lógica, a interface comunicacional abriria um portal para um ambiente midiático, 
onde a opinião pública é construída em cima de estereótipos (LIPPMANN, 2008, p. 163). 
Este espaço programado, construído e compartilhado via contrato de comunicação entre as 
instâncias relacionadas insere-se, simbolicamente, no espaço público e formula por meio do 
discurso, aspectos fundamentais da política cotidiana nos regimes democráticos.

Compreende-se que existe, ainda, no discurso midiático, uma correlação com outros 
tantos discursos, formando uma teia caleidoscópica de discursos que emergem e se calam ao 
sabor  de  joguetes  e  de  mecanismos  próprios  de  aparição  no  universo  simbólico  e 
compreensível das massas sociais.  Consideremos o discurso político.  Inserido na Máquina 
Midiática,  pauta-se,  aquele,  por  normas  e  princípios  que  regem  um  universo  linguístico 
peculiar, que considera, além da lógica simbólica das formas de comunicação, pelo menos 
mais duas lógicas: a tecnológica e a econômica. O texto para o impresso, o rádio e a cadência 
da oralidade,  a televisão e a sinergia das imagens com o áudio e a Internet,  este mosaico 
convergente de símbolos que se estruturam sobre a dinâmica hipertextual. “Assim, pode-se 
entrever que o texto eletrônico em parte se apropria da escrita convencional, mas também de 
outras tecnologias  como a máquina de escrever,  a tela de TV, os games etc” (PEREIRA, 
2011, p. 163).

Como uma série de espelhos deformantes, a mídia acaba favorecendo a existência de 
um espaço público fragmentado, fatiado, que não condiz com uma visão que tomaria o lugar 
da realidade. “As mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que 
constroem do espaço público” (CHARAUDEAU, 2007, p.19).

Achou-se  pertinente  realizar  um breve  resgate,  na  história  recente  das  mídias  de 
massa, das aproximações destas com as campanhas políticas. Logo em seguida, expõe-se um 
mapeamento dos blogs e portais de notícia na região do Cariri cearense, no extremo sul do 
Estado, que compreende 27 municípios e na qual Juazeiro do Norte está inserida, e, ao final, o 
resultado de um monitoramento preliminar de postagens do prefeito no Facebook. Estudamos, 
no momento,  variáveis  de análise para decifrar  as relações entre a instância de autoridade 
pública, personificada no avatar do prefeito na rede social  mencionadas, vistas aqui como 
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mídias  com  funções  pós-massivas  (LEMOS,  2009,  p.  02)  os  seus  seguidores  (possíveis 
eleitores). 

Adentraremos,  em um outro momento,  numa exploração sobre a qual utilizaremos 
metodologias como o agendamento para entender as relações entre agenda pública e agenda 
midiática no novo ambiente digital,  reconfigurador de teorias e paradigmas pelos quais se 
pautam as mídias.

As marcas do discurso político no universo midiático compõem o foco das análises 
desta pesquisa, que se encontra,  no momento,  na fase de análise dos dados. O objeto em 
estudo  toca  as  relações  entre  política,  mídia,  espaço  público  virtual  e  interação  com  os 
usuários (amigos, no caso do Facebook) por meio do seu perfil e de sua fan page. pois o foco 
é a construção discursiva do candidato às eleições municipais de Juazeiro do Norte, Ceará, na 
rede social Facebook. Para uma primeira aproximação ao tema, decidiu-se focar na análise do 
discurso do senhor Manuel Raimundo de Santana Neto, atual prefeito da cidade de Juazeiro 
do Norte, proferido por meio de seu avatar (perfil) mantido por ele no Facebook. Desta forma, 
pretende-se pensar na construção da imagem pública do prefeito por meio de plataformas 
interativas no ciberespaço, que acabam aproximando do cidadão comum o representante do 
poder executivo municipal.

2. Metodologia/Resultados

A imagem de uma figura pública é resultado de enunciados socialmente construídos. 
A partir desses enunciados será possível uma análise dos fatores que atuam na construção do 
símbolo representado. “O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que 
é simples  ou honesto, mostra-o por uma maneira  de se exprimir.”  (MAINQUENEU apud 
EGGS,  2005,  p.31).  A  construção  dessa  imagem é  feita  a  partir  da  interpretação  que  o 
público-alvo faz do discurso e o comportamento do orador.

Depara-se, desta maneira, num processo mesmo de formação de uma imagem, de um 
ícone. Concorda-se com o pensamento de que a sociedade de massa adquiriu um sistema de 
valores  que  se  concretizou  por  uma  série  de  símbolos  oferecidos  –  por  meio  de  uma 
identificação privada e objetiva. Essa relação constrói uma unidade imagem e aspiração. Ou 
seja, esta é construída em cima do que o público deseja, em nosso objeto de analise, de um 
político. Esse fenômeno é evidenciado pelo caráter personalista das eleições brasileiras.

Durante as eleições, a tentativa dos atores políticos de construir uma imagem 
pública favorável para o seu partido e candidato, assim como desconstruir a 
imagem do  adversário  se  mostra  mais  saliente,  o  que  muitos  estudiosos 
passaram a denominar de personalização da política. (PAIVA, 2007, p. 01).

A importância na construção da imagem individual de um político destaca-se como 
fundamental nos fenômenos de marketing político nas eleições deste século, tanto em rede 
televisiva, como nas redes sociais na Internet – novo espaço público existente.

Tendo em mente essa diferenciação é iniciada a análise do discurso do prefeito da 
cidade do Juazeiro do Norte, no Ceará, Dr. Manoel Santana Neto, monitoramento realizado 
durante  os  dias  26  de  março  e  28  de  abril  do  ano de  2012.  Uma vez  que  a  imagem é 
construída  a  partir  do discurso – como já  citado  anteriormente  –  nosso objeto  de  estudo 
propõe  a  construção  da  sua  através  de  três  pilares  principais:  a  aproximação  com o  seu 
público-alvo, a identificação desse público com o seu discurso e a sua presença e, por fim, a 
conquista pela imagem repassada.

(...)  os símbolos  são polissêmicos  e polivalentes,  aparando-se também no 
referencial  significante  que  lhes  propicia  os  sentidos,  os  quais  contêm 
significações  afetivas  e  são  mobilizadores  de  comportamentos  sociais.  A 
eficácia  dos  símbolos  consiste  nesse  caráter  mobilizador  e  promotor  das 
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experiências  cotidianas:  os  símbolos  permitem  a  cura  de  doenças 
psicossomáticas e fazem emergir emoções como: raiva, violência, nostalgia e 
euforia (LAPLANTINE, 1997, p.22).

Médico,  formado  pela  Universidade  Federal  do  Ceará,  Manuel  Santana,  ou  Dr. 
Santana,  como é conhecido  pelo eleitorado,  possui  especialização  em vigilância  sanitária, 
filiou-se ao PT em 1980 e fundou o diretório do partido na cidade de Juazeiro do Norte.

Sua administração é marcada por dois polos: de um lado, denuncias de violência e 
corrupção por  parte  do administrador;  por  outro  lado o político  popular,  amado por  seus 
eleitores e reconhecido como um homem honesto e “de bem”. Foi comparado pelo jornalista 
Ricardo Noblat12, do Jornal O Povo a Odorico Paraguaçu, personagem fictício do romance 
“O  bem-amado”,  um  político  envolvido  em  negociações  ocultas  e  que  cultivava, 
simultaneamente, a simpatia e a ira de seu eleitorado.

Parte  da  sua  boa imagem foi  construída através  das  redes  sociais,  onde o público 
demonstra mais afeto a sua representação. Sua linguagem é limpa de recursos linguísticos – 
como metáforas ou paráfrases – sendo construído a partir do dialogo limpo e direto.

Demonstrações de carinho e afeto ao político são frequentes no facebook, onde suas 
ações públicas costumam ser expostas. Ele utiliza a rede social como veículo por meio do 
qual suas ações são divulgadas, dando ao público a impressão de que o acompanha em cada 
passo de sua trajetória. Causa uma sensação de monitoramento, aumentando a confiança que 
se tem na figura pública.

A linguagem facilita o discurso utilizado pelo político para a construção da imagem 
pretendida – embora seca, permite a fácil compreensão e a aproximação do
público, alcançando o efeito desejado. Permitindo, ainda, clareza e precisão na interpretação.

3. Conclusões

No  momento  atual  desta  pesquisa,  as  análises  estão  sendo  repensadas  e  novas 
variáveis estão sendo postas em consideração. Além de seguir o foco metodológico da analise 
do  discurso  das  postagens,  pretende-se,  na  continuidade  da  pesquisa,  trilhar  um percurso 
metodológico que contemple a amplitude do objeto em foco, considerando a análise semiótica 
das imagens das postagens e sua relação discursiva com o texto escrito que os acompanham.

Nota-se  que  a  inserção  em  redes  sociais  na  Internet  acaba  aproximando  a  figura 
pública do político, do chefe do executivo, do cidadão comum, seja seu eleitor ou não. Notou-
se, ainda, que a figura pública do prefeito, imersa em um ambiente virtual, por meio do uso de 
avatares em redes sociais, imprime uma imagem de homem atuante, posto que a maior parte 
de  suas  postagens  são  relacionadas  a  execução  de  ações  de  sua  administração,  como  a 
participação em eventos, em programas radiofônicos, aparições na mídia de massas.

Novas considerações aparecerão no decurso da pesquisa, próximo passo em busca de 
respostas aos nossos questionamentos e hipóteses de pesquisa.
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